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El mesire Ramón ArníiH, cnmi^ de lois eh músics gíronim,
aplegáis ¡)er celebrar la festa de santa Cecdia

El mestre Ramón Amau
i el fet musical ^ironí
del segle XX
Maruja Arnau

C

om hem pogiit apreciar en el
trebali exhaustiu sobre el
panorama musical a Girona
des del segle XVI ais nostres
dies pubÜcat en els números
181 i 182 d'aquesta revista
peí professor Jordi Rifé i Santaló, la música
ha ocupar una parcel-la important en ta vida
quotidiana de la nostra ciucat, la qual es pot
vanagloriar d'haver tingut presrigiost)s compositors i intérprets al llarg deis temps, així
com agrupacions coráis, cobles, conjunrs
orquestrals (toe i que aquests en menor escala) i academias de música.
Organistes i escolanies

No obstant aixo, fou la música religiosa
la que en remps obsolers assolí carácter priorirari i, a mes de la Catedral, eren moltes Íes
esglésies que oferien el gaudi de les interpretaciúns organístiques i coráis en les celebra42

cions litúrgiques. Mn. Cervera, l'any 1987,
edita un trebali molt interessant sobre els
eclesiástics músics que tingueren una activitat intensa en la seu gironina i les parroquies, que constitueix una obra de divulgació molt important.(1)
Ja en els nostres dies, cal ressalcar les
magnifiques execucions a Porgue a carree
deis eminents professors Francesc Civil,
Tapióla, mossén Geli... el record deis quals
perdura en la memoria deis gironins. No cal
dir que actualment altres organistes ens
complauen amb les seves interpretacions.
Tanmateix, les escolanies del Mercadal,
Sant Feliu i el Carme foren un fogar excel-lent
per a iniciar en l'art musical i fer-lo estimar a
gran nombre de mainada, i encara ara, per la
diada de la Mare de Déu de Montsenat, antícs
escolans del Mercadal emeten els seus cántics
tot recordant el benvolgut mestre mossén
Ferran Foms, en el transcurs de la míssa que
s'hi celebra en honor de la Moreneta.
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De les académies al Conservatori

El seu taranna sen:ill i afable el íeia
relacionar-se peí carrer amb les persones de condició mes humil, amb les
quals agradava de mantenir-hi conversa
a la vegada que els oferia tabac mentre
feien petar la xerrada. Cree que «Don
Ramón», com era conegut de tothom,
gaudia de l'estima deis gironins.

La guerra del 36 estronca ractivicat
musical a la ciiitat i fracassaren molts
projectes, pero un cop acabar el conflicte es va anar recuperant.
Les académies particulars af^ruparen munió d'alumnes, va obtenir gran
renom la del mestre Civil que, establerc
a la ciurar d'en^a del 1924, ja havia
assolit un yran prestigi com a músic,
compositor i, en definitiva, com a conreador de Tart musical. Home de gran
cultura, els seus articles en la premsa
gironina i en l'especialitzada foren un
altre deis aspectes que el van fer descacar. Mülts de nosaitres recordem els
arpegis pianístics que impregnaven
l'ambienc en passar peí carrer de
l'Argenteria on vivia i tenia l'academia,
així com els concerts de piano que cada
final de curs brindaven els alumnes mes
avantatjats en els salons del Casino.
Vers l'any 1940, l'Obra Sindical
d'Educació i Deseaos posa en funcionament una escola elemental d'educació
musical per ais filis deis produccors; va
encarregar les classcs al músic major de
la Banda del Regimenc Alcántara 33,
de guamició a la ciutat, Ramón Amau
Serrano. U n any després, la mateixa
entitat encomaná a aquest director la
creació d'una orquestra filharmonica
composta per músics militars i professors de la població.
La nova orquestra féu diversos concerts ais teatres Municipal i Albéniz,
pero malauradament, malgrat l'entusiasme i dedicació del director i la resta
deis components, tingué una durada
efímera per manca de recursos economics. A les fires del 1942 oferia el seu
últimconcert.(2)
Abans de la guerra, el mestre Civil
féu els passos adients per aconseguir la
creació d'una Escola de Música o Conservatori. Quan el projecte ja semblava
que arribava a bon terme, no es pogué
veure realitzat a causa deis conflictes
del 1936.
Acabada la guerra, el mestre Civil
toma a emprendre les gestions per a la
consecució de l'ambicionada Escola de
Música. N o mancaren els contactes
amb els responsables del nou consistori,
pero la situació económica de l'Administració, després del trasbals recenc del
país, no admetia el suggeriment, puix
q u e al tres p r o b l e m e s i m m e d i a t s
s'havien de resoldre.

Va néixer a Altura (Castelló de la
Plana) el 27 de juliol de 1895, en el si
d'una familia rural pero de grans afeccions musicals. L ' a m b i e n t familiar
influí des de la seva infantesa a sentir
una forta passió per la música i aixo
l'iiTipulsá a ingressar com a voluntar! en
la Banda de Música del R e g i m e n t
"Otumba n- 49» de guamició a Valencia, m e n t r e amplia els seus estudis
musicals amb el músic de la i director
de la Banda de Música de Bétera
(Valencia), Emilio Marin Foj.

Eí mestre Amau quan va ingre^sar
com a i'ü/iiiUíiri a la Banda de Música
dé RL'^>HÍ;IU "Oíumha n' 49 ••

ííe guamició a Valencia.

Finalment, es va proposar la idea al
cap de r o b r a Sindical d'Educació i DesCtins, senyor Josep Lluís Fernández CoU,
home de gran sensibilitat cultural i artística, el qual ja bavia propulsar la creació
de l'escola musical citada per ais filis deis
productors i l'orquestra íilharmonica,
que va trobar e! projecte molt interessant i protitós per a la ciutat i provincia i
juntament amb els mescres Civil i Amau
posaren d'immediat fil a l'aguHa perqué
fos una realitat la desitjada Escola de
Música, que comengá afi-Lncionarcom a
tal l'any 1942. El claustre de professors
que(.lá fomiat pels mestres impulsors i el
reputat violinista Josep Saló i Bos, tres
homes de bona voluntat, de gran eficiencia i zel extraordinari, que han passat a la historia gironina com els fundadors del que amb el cemps esdevindria
Conser\'atori de Música de G¡rona.(3)
El mestre Ramón Arnau
S'imposa aquí fer una breu referencia biográfica del mestre Ramón Arnau
Serrano, home d'amplis coneixements
musicals i de gran qualitat humana,
molt vinculat a G i r o n a , ciutat que
estima amb delera, compenetrant-se
profundament amb els seus habitants.
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Guanyá per oposició la plaga de
músic de la i l'any 1922 era destinar a
la Plana Major de guamició a Xátiva
on va contraure matrimoni amb la
vídua del que havia estat el seu mestre,
na Marianna Guerola Aymericb, en la
qual sempre troba un formidable suport
i comprensió per la seva delera envers
la música i afany de perfecció en l'exercici de la professió que l'entusiasmava.
Torbora incansable, simultanejava
el seu destí militar amb la direcció de les
Bandes civjls de Mislata, Nazaret i
Rotglá-Corberá, així com els estudis de
direcció i harmonia amb l'eminent
compositor i director de !a Banda d'Alabarderos de Madrid, Don Luis Emilio
Vega Manzano, que sempre el considera
com un deis seus alumnes mes dilectes.
El 1927 es presenta a les oposicions per a Músics Majors de rExércit,
va obtenir el núm. 2 de la promoció, i
va ésser destinat a Jaca (Osea) per a
ocupar la plaga vacant de la direcció
de la Banda de Música del Regiment
de Galicia núm. 19.
Destinat a Girona
Seguiren altres trasllacs en el transcurs de la seva carrera i en totes les
poblacions deixa l'empremta de la seva
valúa professional i humana, fins que
l'any 1931 fou destinat a Girona, on
gaudí de la confianza deis seus superiors
i assolí una popularitat insospitada.
Cal recordar els concerts que la
nombrosa i ben conjuntada agrupado
instrumental oferia ais gironins a la
43

tiva poesía, alguns fragments de la
qual ens plau transcriure:
«Con las inciertas auroras,
las últimas de Año Viejo,
gélidas y vacilantes,
las liras enmudecieron.
Ese gigante invencible
que denominamos Tiempo,
ha truncado para siempre
la batuca del Maestro.
(...)

i^^-^iM-

Eí mesn-e Aniíjn dirigei.v /a /líuiii;] ác múúca mííiiíjr ei\ \in acie de final de citrs
al coile^ de la Salle de Girona.

Devesa i a la Rambla... les desñlades
marciais que esperonaven els joves soldars i feien sorcir ais balcons els veíns de
la ciutat... La Banda Militar consriruia
un elemenc molt peculiar a Girona.
Ei seu afecte pels gíronins era bcn
pales i una nota representativa d'aquesta estimació és la següent:
La festivitat de la Puríssima, patrona de l'Arma d'lnfanteria, era una de les
festes que mes ril-lusionavcn, tot i que
suposava per a la Banda un treball esgotador. Ja de bon matí, els carrers de
Girona s'alegraven amb el toe de diana.
Mes tard, acompanyaven la processó,
presidida per la bella imatge de la
Immaculada, que sorcía de la Catedral,
en un recorregut que déu n'hi do. Tot
aixo, a mes deis actes específics que en
Cal solemnitat celehrava el Regiment
amenitzats per la Banda de Música. Sort
que en aquells anys quaranca la Banda
era molt nombrosa i es podia dividir per
atendre-hü tot. Dones bé, en certa ocasió va voler que els gironins també parcicipessin de la joia de la festa i «Don
Ramón» soMicirá al govemador militar
que li permetés oferir a la ciutat una
audició de sardanes. L'autoritat militar
hi a c c e d í c o m p l a e n r i designa uns
quants músics per a formar la cobla que
actúa a la Rambla acabada la processó.
El paisanatge de Girona s'unia al golg de
la celebració de la Patrona d'lnfanteria
hallant la dansa senyera, les notes de la
qual eren emeses per uns músics abillats
amb l'uniforme castrense.
Com a compositor es dedica majo'
ricáriament a les marxes militars, si bé
44

de manera prioritaria desenvolupa el
seu quefer en la transcripció per a
banda d'obres clássiques. Mozart, Wagner (el seu preferit), Falla, Berlioz...
eren interpretáis per la Banda sota la
direcció del mestre Amau talment com
si d'una orquestra simfónica es traeres.
Fins i tot el mestre Vega li encomanava les transcripcions per a ésser ínterpretades arreu d'Espanya.
En raspéete pedagogie es dedica
especialment a la preparació d'alumnes
per a les oposicions a músics majors.
Amb freqüéncia era requerir per la
superioritat per a ocupar la presidencia
deis tribunals d'oposicions per a brigades i sergents músics que tenien lloc a
diverses capitals de l'Estat.
L'any 1955 obtenía el retir forgós,
no übstant aixo prosseguí com a professor del Conservatori de Música.
En teñir coneixement de la seva
sicuació de retirar, els ajuntaments d'El
Burgo d'Osma (Soria) i d'Altura (el seu
poblé natal) li proposaren la direcció de
les Bandes Muntcipals locáis, ofertes
que refusá. Vülia romandre a la ciutat
deis quatre rius. Girona l'havia atrapat. i
aquí morí el 29 de desembre de 1963. El
seu cor cansar de treballar i estimar no
resistí la simple operacíó de cataractes a
que fou sotmés. Comptava 68 anys.
Elegís postums
El poeta i músic v a l e n c i a José
Cases Aparicio, deixeble que professava una gran devoció peí mestre, amb
motiu del seu übit li dedica una emo-

De las fuentes del Palancia
a los Altos Pirineos,
bay un largo Viacrucis
de esperanzas y recuerdos
que se apagan en la noche
decembrina. Campaneros
de las corres gerundenses
que tiemblan en sus cimientos,
se cuelgan de las campanas
para que guarden silencio.
(...)
Las arpas riegan la tierra
con el cristal de sus versos.
Y en la tumba ha florecido
una batuta de cedro.»
L'any 1983 el poblé d'Altura va
retre un homenacge pósium al seu fill
predilecce. I el mestre C i v i l , a m b
aquest motiu, es feia ressó de l'homenatge i li dedicava un record a Los
Sitios: «...Els qui en vida el coneixérem fruim encara del record de la seva
labor plasmada al fronc de la Banda
Militar, i de les seves magistrals interpretacions wagnerianes per les que
sentía especial devoció. Figura igualmenc en el seu actiu arcístic la direcció de l'Orquestra Filarmónica en els
programes de la qual hi advercim la
presencia d'obres d'alta alcurnia com
la simfonia Júpiter de Mozart; Eis Mestres Cantors, de Wagner; Noches en los
Jardines de España, de Manuel de Falla
i tantes altres. Posteriorment la seva
activitat i competencia el portaren a
fundar, coldaborar i a compartir la
direcció d'una Escola de Música local,
que ben tost es convertí en Conservatori Oficial de Música «Isaac Albéniz»
i continua floreixenc.
Des de G i r o n a també celebrem
com es mereix la lloable iniciativa de
la U n i ó n Musical i del poblé, tot,
d'Altura, que el veié néixer, fill predilecte, model de rectitud, en extrem
aimant deis seus i de la seva térra i fidel
i constant en les seves amistats. U n
poblé que e n a l t e i x els seus filis,
s'engrandeix i s'honora a sí mateix.>>(4)
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Orfeons 1 coráis
Finalmenr, des d'íiquesces ratlles
volem retre el nostrc agraíment a rotes
aquelles e n t i t a t s í agrupacions que
d'en^á d'aquelles ja Uunyanes dates del
1939 fias ais nostres dies ens han ofen el
regal d'un art eximí que com molt bé ens
recorda Terudit sacerdot-poeta-escriptor,
gran amanr i entes en l'art musical, Mn.
josep Ma. Cervera i Berta «la música és
una mena de conquesta a pois, un do
t¡ues'obté amhel propi trehall...'>(5). I a
fe que a la nostra ciutat no han mancan
infatigables cultívadors d'aquest art
sublim. No voldn'em deixar de trencar
una llanga a favor d'unes entitats i agrupacions que per espai de molts anys han
esmergat els seus esfor^os en la propagació de la música: l'Orfeó «Cants de
Patria», dirigit peí mestre Baró Güell,
que actuava infatigable. La Coral del
GEiEG, inicialment comandada peí
director Josep Viader i que expandí fora
fronteres els nostres aires populars; ei
Cor de la Secció Femenina, que sota el
guiatge del mestre Francesc Civil des
deis seus inicis, assolí un gran renom i
diversos guardons en els Concursos
nacionals en qué participa. Val a dir Cjue
l'any 1941 obtingué el primer premj

Eís mcsvres Ama», Cín'l í Viader a la piwm del
CumcTvalüri de Miísica de Ginma,
des¡rrcs d'imajorriadii d'exámeiu.

El iTií-'stre Aniau, amh la banda de música miliiar,
en una dcifíiada peí ¡nini de Pedra de Girona.

nacional i en aqucU teatro madrilehy, on
se celebrava el Concurs, ressonaren les
notes vibrants de «L'Emporda», cantades amb enardiment per veus femenines
que enfervorirzaren el públic que omplía
de gom a gom el Coliseu. Cal descacar
que gairebé totes les peces que interpretaven eren can^ons populars hanncínitzades pe! mestre Civil.
Poc mes tard sorgí la Polifónica, que
sota els auspicis de la Diputació i la batuta del mestre Viader cot primer i després
de la seva jubilació continua la seva
carrera exitosa dirigida per altres professors reputáis, sobresortí per la seva depurada escola. Tota una singladura de lluidesa arreu de la península i l'estranger.
Com un rebroU Lpaquesr magnífic
conjunt aparegué la Coral Saha Nova,
conduVda per la professora Roser Busquets. 1 una alera coral digna d'ésser
destacada és el Cor Maragall, de Ma.
Ángels Alabert, que dia a dia ha anat
assolint un prestigi extremos. Indubtablement la relació és extensa.
Els concerts, sobretot de solistes, se
succei'en, uns organitzats per l'Associació de Música, d'altres per l'Obra Sindi'
cal d'Educació i Descans, la Secció
F e m e n i n a . . . en els quals a c t u a v e n
intérprets de crédit indiscutible, tant
nacionals com de les nostres comarques.
L'Orquestra de Cambra
També instituida per la Diputació
es crea l'Orquestra de Cambra de Girona que ha anat oferint una munió de
concerts. En fou el primer director el
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mestre Rafael Tapióla. Després el succeí el professor violinista Joan Guíllaume i d'en^á de la seva mort fins a la
dissolució del conjunt orquestral, csdevinguda l'any 1995, ha estat dirigida
peí compositor Lluís Albert.
En l'actualitat l'oferta musical és
ó p t i m a . N o ens podem queixar de
l'activitat que en aquest aspecte es
desenvolupa a Girona. Tenim espléndids auditoris: El «Josep Viader» de la
Casa de Cultura, l'auditori «Narcís de
Carreras» de la Caixa, el Centre Cultural "La Mercé»... En aqüestes sales,
molt ben disposades, els melómans
poden gaudir del plaer de la música,
l'art inefable que !a ciutat ha valorar de
sempre. La torxa, que ha passat de má
en ma, román incandescent.
Maruja Arnau i Gucrola, escriptora,
és filia del mcsrrc Ramón ArniiLi .
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