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Miquel Oliva (al pumo), amh Sunis ÜCIUTI-TÍÍ (violimccl) i Rafael Serra (violí), mietp-flTits del Trio Gerió.

Miquet Oliva i Vitar^
un personat^e emblemática
un músic a retrobar
Joan Gay

E

n l-ci vida musical uc la ciutat
de Ginina, de manüra similar
al que \'a succeir en altres
ambits de I'art i de la societat,
els primcrs anys del se^le XX
van .ser cmcials per cal de deixar enrere i'amhient esmtirteir i puivinciá
que havia caracteritzat les decáelos anreriors,
possibilitant aixi el tomh vers una acdvicaí:
molr mes dinámica i cap a nivells de qualitat
maniíestamenr superiors. Es traeca d'un
moment historie interessantíssim, en el qual
conviiien i'endermcamenc de les mciralles
(amb CüC el que \-a comportar i siiiibolitiar),
la cristal-lització deis diversos c o r r e n t s
modcrnistes, i la florida de publicacions
perÍL)diques, que van deixar constancia de la
rennvació que experimentava la ciutat.

Fins alesbores, els punts cardinals que
havien oriencac la geografía musical gironina
es pciden situar en el camp eclesiastic {amb
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la Capella de la Catedral al capdavant), i en
el Teatre Principal (testimoni d'una llarga
tradició d'opera italiana, intercalada amb la
presencia de sarsueles, balls i una activicat
concertística migrada), amb el contrapunt
de les cobles, la banda militar í les primitives
agnipacions coráis, documenrades des d'una
mica abans de la década Lie 1880( 1}.
L'arribada del nou segle va donar pas, de
forma lenta, a un panorama progressivament
renovat per la presencia de formacions de
cambra, per la consoHdació d'elemenrs com
les cobles-orquesrra i el moviment coral, per
les novetats que suposaven la puixan^a de
les académies parciculars i les associacions
musicals, la tímida penetració del wagncrianisme(2) i per aspectes com l'obertura de la
casa Sobrequés &. Reitg, amb l'inici de les
seves activitats a partir de 1904(3).
Tot plegar havia de portar, en els anys
vint i trenta, a una vitalitat i riquesa musi-
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cals sense precedents a GiR>na, com a
resukac d'aqLie-sc procés i ramhé del trehall de personatges concrets, de tota
una generació de músics en la qual
Miquel Oliva ocupa un lloc imprescindible. Testimoni privilegiar I, albora,
un deis artífexs indiscutibles del canvi,
la coincidencia amb el 75é aniversari
de la seva mort pot ser una bona ocasió
per recuperar el seu record i dibuixar
millor els perfils de la seva figura(4).
Tant de bo hi contribueixi, iguatment,
el cicle iniciat aquest noveinbre, al
Museu D'Art de Girona, amb el cítol
Miísics retrobats, que dedica la sessió
inaugural precisament a Miquel Oliva i
Vilar (1880-1922).
La tasca professional
Tot repassant les dades i noticies
recoUides fins ara entom a la figura de
Miquel Oliva, hi destaca especialment
la unanimitac deis seus contemporanis
i també deis crítics posteriors a l'hora
d'emetre judiéis sobre l'elevaJa qualitat
de la seva tasca com a concertista de
piano, albora que com a docenc. I aix6
és mes remarcable encara si es té en
compte la poca generositat deis qualificatius que babitualment es dediquen a
metlts músics gironins. Aquest factor,
basat segurament en una predisposició
innata per la música, pot trobar també
la seva explicació en la tormació que
va rebre al Conservatori del Liceu de
Barcelona, de la ma del també pianista
i compositor Vicenc; Ctista Nogueras.
Oliva va arribar-hi procedent de Roses,
on havia nascut el 1880, i la seva familia conserva acuradamenr les distincions académiques rebudes peí brillanc
estudiant: el primer premi amb medalla
de plata peí quart curs de piano (189596) i el Diploma d'Honor del primer
premi «Sobresaliente con gran medalla
LIC plata y corona de oro» amb qué va
culminar el cinqué i darrer curs de
piano el 1896-97.
U n cop superada l'etapa de formació, un jove Miquel Oliva d'encara
no vint anys va instal-lar-se a Girona,
i no va tardar a integrar-se plenament
en la vida de la ciutat, albora que va
aportar-bi un estímul innegable. Peí
novembre de l'any 1904, la Diputació
Provincial va convocar oposicions per
tal de Cubrir la plaga vacant de priv
fessor de música a l'Hospici o Casa de
la Mlsericórdia(5), que Miquel Oliva
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Miquel Oliva i Vilar 11880-1922) en una imacge de I'arxtu familiar.

va ohtenir sota la siipervisiií L1 un rribiinai presidir peí qiii bavia estat el
sen mestre a Barcelona, Vicen9 Costa
Nogueras (aleshores director del Conservatori del Liceu) i en el qual const a v e n cambé com a v o c a l s Isidrc
Moliera (director de l'Orfeó Gironí i
procedent d'una veritable nissaga de
músics gir(.)nins) i Feiip Satué, músic
Eiiajor del Regiment Sant Q u i n t í de
Figueres. Així dones, a mes de les
classes particulars a domicili i en el
seu pis del carrer de la Porga (canton a d a a m b les escales de la P e r a ) ,
a q u e s t a fou la p r i n c i p a l activicat
d o c e n t exercida per Miquel Oliva,
p r a c t i c a m e n t fins la seva mort, en
una entitat que ja des de mitjan del
segle XIX bavia previst que l'aprenentatge musical -al costar de diver-
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sos oHcis [Tianuals- podía ser una
bona orientació professional pels seus
interns.
La documentació de l'antic Hospici que es conserva (abundosa, pero mes
aviat poc sistematiczada) ens períiiet
saber LIUC el mcstrc de música disposava peí seu rreball de dos pianos i dos
barmoniums, L|IIC Mie[uel Oliva va fer
reparar el desembre de 1906, juntamenc amb l'orguenet del cor, per un
pressupost de 275 pessctes(6). Així
mateix, son aquests instruments, conjuntament amb altres objectes de la
•'cLise de solfeo» (pissarra per a música,
métodes de solfeig i de piano, teories
de la música, partitures de cant), els
que apareixen en un inventari del
1920, signar encara per Miquel Oliva
com a professor titular de rentitat(7}.
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d'un cafe. Amb ells, Oliva va participar
en el que s'anomená «Quinteto Artístico Gerundensc" (o bé «Sexteto» o
«Septeto», segons el nombre d'integrants de cada época), perllongant els
seus concerts com a mínim entre 1900
i 1908. Repetidament es va considerar
que era la millor formació de tota la
provincia, i les critiques sempre els van
ser favorables. Altres formacions per
les quals va passar Miquel Oliva van
ser el Q u í n t e t Cátala i, sobretot, el
Trio Gerió, al costat de Sants Sagrera
al violoncel i Rafel Serra Freixas al
violí. Amb tots ells, es podien sentir a
G i r o n a les n o t e s de B e e t b o v e n ,
Haydn, Mozart, Wagner...

Miqucl Oliva, en un reina a l'oii de Prudcnci Bcnnma. de 1907.

1, de fet, aquesta és ln condició qtic es
fa ressaltar en primer lloc en les semblances i notes biográfiques aparegudes
després de la seva murt -esdevingiida el
9 de gener de 1922-, cam la que s'ofereix a continuació, a tall d'exemplc{8):
Al comentar les nusires musicals,
volem retre homenatge al qui fou emínent
músic i mestre de piano, en Miqnel Oliva,
arrehassat premalurament de la noatra
comfxmyia.
Feia ja tcmps que una icnihle malallia el lenia ahatut, i ell, home d'ener^a i
de irehall, no ha pogiü vencer a la fatal
Parca.
Era un músic insigiie especialitzat en
l'art d'ensenyar. Son innombrables els
que a Girona han rehuí ííífons del Mestre Oliva, sens comptar la cátedra que
desempenyava a la Casa Provincial de
Misericordia, guanyada després de brillants oposicions [...]•
La condició de fimcionari de la
D i p u t a c i ó P r o v i n c i a l la c o m p a r t í
Miqucl Oliva amb el seu germa Enric
(1882-1931), també dedicar a la música com a flautista, i autor d'algunes sardanes, de Íes quals es conserx'a Marcaná£ia. Aquest fou, albora, pare d'un altre
il-lustre treballador de la mateixa casa,
el doctor Miquel Oliva i Prat.
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U n músic enmig d'altres músics
L'aspecte mes interessant de la trajectoria de Miquel Oliva i Vilar és, per
sobre de rot, la scva condició d'intcrpret excepcional del piano -sc^'uramcnt, el millor que es podia trobar en
el seu moment a la ciutat, sense menystenir els germans Mollera. I com a tal
va desplegar una intensa accivitat a
Girona, fins esdevenir un aiiténfic personatge de la vida artística ciutadana,
un punt de referencia. El seu nom apareix gairebé sempre associat a tot un
grup d'altres intérprecs (la generació
deis qui van c o m e n t a r a treballar
entom al tombant del segle, com ja ha
quedar dít), entre els quals també dest a q u e n els v i o l o n c e l - l i s t e s T o m á s
Sobrequés i Sants Sagrera, la familia
Serra (una nissaga d'instrumentistes de
corda amb les arrels a Petalada), els
germans Tomás i Isidre Mollera, Josep
Saló, Joaquim Vidal... Es tracta d'un
notable grup d'instrumentistes avesats
al canvi freqüent de repertori i d'escenari, que eren presents constantment
en la vida cívica de Girona, i que cant
podien tocar en una vetllada íntima
d'un saló particular com en l'escenari
del Teatre o enmig del caliu popular

Pero bi ha encara la dimensió mes
personal del pianista: la seva presencia
a les tertulies, a les trobades informáis, a
les reunions socials, en els cerctes mes
inquiets de la ciutat. Francesc Civil ja
bo apLinta: actuava sovint a la casa de
Rafael Heras de Puig, davant la bona
societat d'aleshores: el fornüdable pianista i emínent ¡rrofessor hifcia sentir meravellosameni Beeihoven, Chopin i Albéniz,
les grans í definitives creacions del qual
acabaven tot just de publicarse; també
interprétala han nomlrre de peces d'altres
au£ürs(9), sol o en formació amb el Trio
Gerió. Iguaíment, el sitúa a la tertulia
de rebotiga a la farmacia del Dr. Grau
RoEiianaty (mes tard Pía D a l m a u ) .
Lstem, dones, davant d'un músic pie de
vida, en moviment, tal com apareix
sovint a la premsa, sempre amb les lloances percinents, .sigui al Diario de Geronfl, o a l'efímera revista Stvdi. de la qual
p o d e m e x t r e u r e ( n ú m . 2, de 4 de
novembre del 1908) una crónica referida al concerc del conrrabaixista Antoni
Torelló. Després de clamar per la poca
rcsposta del púbhc gironí, s'hi afegeix:
Ennüs complemeni del conceri fou l'ajuda
del conegut pianista giVoníen Miquel Oliva
i la cooperado de l'Bschola Orpheónica.

U n personatge, amb el seu e n t o m
Les publicacions son, justament,
una de les vies per les quals ens és
coneguda l'estreta relació que va mant e n i r M i q u e l O l i v a a m b el cercle
d'intel-lectuals i homes de lletres que
conformen el nucli mes progressista i
catalanista del modernisme literari que
vivien a la ciutat en la primera década
del segle, agrupats entom al quinienari
L'enderroc/i: Xavier Montsalvatge, F.
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Bosch i Armet, Artur Girbal, Albert
Balari, Caries R a h o l a . . . En el seu
número 3 (2 de inar9 del 1902), una
«Carta oberta» signada amb el pseudonim «Gata Maula» efectúa un retrat
mes aviat trist i descoratjador de la
vida a la ciutat:
Me demanes que t'escri^i
Cosos novas de Girona?
¡Profiü meu'. no saps que aquí
May passa cap cosa bona?
Ya sé que per a complaure't
Tinch de passar molts afanys,
¡Si encara fem a Girona
Igual q'are [a cent anys! |...]
U n deis pocs elements que surt
airós d'aquest ácid rcpas és - c o m n o Miquel Oliva, que és sítuat a la tertulia
del Café Vila:
Al vespre anem a can Viki
Quem donen miisica ab MO/ÜI
Lo nostre company Oliva
]a sahs tú lo be que toca [...]
Podcm palpar així la consideració
que rebia el pianista des deis sectors mes
variats. Ara bé, la seva figura era un
auténtic ingredient d'aquestes tertulies,
tal com en deixa constancia també un
alcre deis habituáis, Tescriptor Miquel
de Paloi: La lerlúlia era amenilzíii.líi diaria'
menc peí concert de piano que l'amic Oliva
hi donava, i peí que donava també, els
dijoiis i dies de festa, formam quintet ell,
amb en Sohrequés al violoncel, i tres companys mes, devots de la millar música que,
com nosalires amb la literatura, anaven
descobíint ifent-nos conéixer{l0). Segurament es refereix al ja anomenat «Quinteto Artístico Gerundense», pero és ben
significativa la sintonia que ens revela
aquest escrit, i la idea que els musios tormaven part del mateix ambienc cultural.
No és, dones, cap casualitat que fos Prudenci Bertrana, el 1907, qui executés un
deis retrats a l'oli que es conserven de
Miquel Oliva.
La coincidencia amb els sectors
d'avantguarda cultural continua, pero,
en la década següent, de manera que
podem trobar sovint el nom d'Oliva en
les audicions musicals organitzades al
cenacle noucentista que era Athenea.
Francesc Civil(ll) deixa constancia de
diverses actuacions entre 1913 i 1916,
de les quals en destacaríem una al costat
de la cantant Teresa Calm, deis també
pianistes Tomás Mollera i Maria Vinyes
i d'una orquestra de corda dirigida per
Juli Carreta, amb el qual l'unia una
barreja d'admiració i amistat. La presen-
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/v\IGUEL-OUVñPortada d'una olrra de Miquel

Oliva,

editada d 1904-

cía de Miquel Oliva a Athenea devia
ser, pero, encara mes sovintejada: per
exempie, les projeccions cinematografiques que s'hi van fer per les Fires de
1914 anaven acompanyades amb il-lustraciom musicah del mestre Oiim( 12).

tem veurer escampada dintre pnch en nostres salons y que recomai-iem a las personas de bon gust. Caldria subratllar que
es traerá d'una noticia prou llarga i
detallada peí que era l'estil del diari, on
les noticies locáis eren escuetcs i amb
pocs comentaris.
Al costat del vals, hi podem situar
també la pe^a titulada Cangó, per a
tenor i piano, que es va encartar en el
número 5 de L'enderroc/i (1 d'abril de
1902). Peí mateix quinzenari sabcm que
la va estrenar Josep Roquet amb acompanyament del compüsitor(14). Aquesta fou Túnica obra musical publicada per
L'enderroc/i, i la lletra era ni mes ni
menys de Francesc Balari i Calí, un deis
bomes forts de la publicació, que precisament va actuar com a secretari del
jurat en els primers Jocs Floráis de Girona, organitzats per la revista el mateix
any 1902. Es així com es poc emmarcar,
un cop mes, la presencia ben significativa de Miquel Oliva sempre en el lloc
adient, en la primera fila deis artistes
inquiets de la Girona del seu temps.
Joan Giiy i P u i ' ^ b e r t
éb nuisicoleg

L'obra sobreviu l'autor
Compuso numerosas piezas musicales, sardanas y canciones mehkiiccui para
piano. Fue profesar de música del Hospicio y escribió varias composiciones de
música sacra para ser interpretadas por
sus edwcan£Íos(13). Aqiiesc apunt de J.
Pía Gárgol es de! toe versemblant pero,
de fet, la majoria d'aquestes obres
actualment están disperses o oblidades.
En realitat, la tasca compositiva devia
ser, per Oliva, un complement de la
seva principal dedicació a la interpretaCfó i la docencia. Es conserva, amb tot,
el vals Miírmure, de 1904- Es traeca
d'una obra ben representativa del que
eren les peces de saló t í p i q u c s de
l'epoca, amb un tema melodiós i recurrcnt. alternar amb diverses disgressions. A mes, el podem docimientar
amb la següent nota de premsa de Lo
Geronés (núm. 497, de 5 de novembre
del 1904): Editat per Don TOÍÍUÍS SO/TTL'-

qués ha sortit en aquesta ciutat lo walsbostón "Murmure», origínaí d'en Miquel
Oliva ab una portada d'en Brunet. Va
dedicat a ¡a senyora Manuclita Cañeras.
Aqtiest wah es sumament ori^nal y molí
ben pensat i sentit. Felicitem al sen^ior
Oliva per la seva producció que no dub-
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