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Presentació
Els pilars més segurs d’una societat són els que s’alcen sobre les bases de la
cultura i l’estudi, ja que aquests solen esdevenir un reflex del caràcter i de les
prioritats de les persones i de les institucions, dels seus gustos i preferències, de
la seva confiança. Pilars físics que sostenen edificis on aixoplugar i desenvolupar
activitats per al foment de les arts, la cultura i l’ensenyament. Per això l’estudi de
les institucions, dels organismes i de les entitats d’una comunitat són fonamentals
per a conèixer-la de veritat, ja que la seva informació ens permet entrar en el seu
interior i veure quines són les línies d’actuació del seu equip humà, els objectius
socials i professionals, el grau d’implicació de la societat i de les institucions, etc.
La celebració d’aniversaris és un bon motiu per a fer totes aquestes reflexions
a l’entorn de l’arquitectura —física i pedagògica—, de manera que les noves
etapes puguin afrontar-se amb major il·lusió i recursos, per tal que tothom en
sigui partícip i coneixedor i, tots plegats, guanyem en possibilitats.
El Conservatori de Música de la Diputació de Tarragona celebra ara els seus vinti-cinc anys d’existència, a la Casa Montoliu, i d’aquí que s’hagi escrit i publicat la
seva història. És una història que té els fonaments ben cimentats, ja que és hereva
d’altres empreses i institucions musicals de la ciutat. El nostre territori és ric en
aquest tipus d’empreses, una circumstància que evidencia l’estima per la formació
professional i per l’audició musical. Arreu de les comarques han proliferat les
escoles i conservatoris que són la base formativa de molts professionals, a més de
l’adquisició d’un cert gust general per la música.
La Diputació de Tarragona disposa, entre les seves competències i responsabilitats
bàsiques, el foment d’aquest tipus d’institucions socials, culturals i musicals —vull
remarcar la pluralitat de valors i interessos que és el coneixement de la música—,
de manera que la celebració d’aquest quart de segle no solament és un goig, sinó
també la satisfacció institucional per haver contribuït a eixamplar els horitzons
culturals de la nostra societat.
Per tot això, el llibre que em complau de prologar no és solament la història d’un
edifici o d’un conservatori —mètodes, pedagogia, professorat, alumnat, personal
de servei—, sinó que esdevé la visualització d’una societat que estima la música i
tots els valors que aquesta duu implícita.
Josep Poblet i Tous
President de la Diputació de Tarragona
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Presentació
Els 25 anys del Conservatori a la Casa Montoliu (del curs 1983-1984 al curs
2008-2009), ens han permès fer un breu recull sobre la història del centre amb
l’objectiu de recordar els fets i les persones que van contribuir a fer realitat la
creació d’aquesta institució musical.
L’inici d’aquesta història està en la voluntat d’algunes persones i la dedicació dels
professors que, en una època complicada i amb pocs mitjans, van esforçar-se per
ensenyar i transmetre el gaudi per la música a molts alumnes.
És important per als nostres joves conèixer el passat que ha fet possible el present
que viuen i que a la vegada els dóna l’oportunitat de plantejar-se un futur en el
món musical.
Estem en una societat que canvia molt ràpidament i que ens demana un esforç
perquè l’ensenyament de la música s’adapti i s’integri a la realitat actual, però sense
oblidar que la formació dels alumnes com a persones també és molt important.
Les experiències que vivim al voltant de la música ens enriqueixen i ens fan
sentir part d’un col·lectiu privilegiat que té la immensa sort de poder expressar i
comunicar els sentiments més profunds.
Aquest llibre ens pot ajudar a veure el Conservatori com el que realment és:
un centre d’ensenyament viu i actual on nens, joves, professors, pares i mares,
conserges i tot el personal formem una comunitat que es relaciona, resol problemes,
comparteix experiències i s’ho passa força bé. La música és el denominador comú
i és el nostre mitjà de comunicació amb la societat. La història ens ha portat a
aquesta realitat que volem mantenir amb el nostre treball i la nostra il·lusió.
Ben segur que tot allò que estem fent ara mateix perquè la música sigui part de la
nostra societat, tindrà una influència cabdal dins de 25 anys més.
Marta Sardaña Álvarez
Directora de l’Escola i Conservatori de Música de la Diputació a Tarragona
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L’ensenyament públic de música a Tarragona
L’origen de l’ensenyament musical públic a Tarragona es remunta, bàsicament, a
la creació de l’Instituto Musical de Tarragona, acabada la Guerra Civil Espanyola.
Amb anterioritat, només es pot parlar d’entitats musicals amb fins divulgatius
i/o d’esbarjo, que, com a molt, oferien classes de música i cant no reglades; sense
comptar, és clar, les acadèmies particulars que hi pogués haver i les eclesiàstiques
de caràcter privat1.
Una primera entitat pionera fou l’Ateneu Tarraconense de la Classe Obrera,
fundat a la ciutat el 1863, que posà a disposició dels socis aules per a l’ensenyament
popular de tota mena de manifestacions artístiques i culturals, entre les quals,
la música. L’Ateneu Tarraconense alternà l’organització d’audicions amb el que
devien de ser una mena de tallers musicals, que ja existien d’ençà el setembre de
1874, quan van muntar unes primeres classes els professors Joan Pla, Antoni
Gatell i Pau Guinovart. L’Ateneu prengué empenta a partir de la dècada dels
anys 80 del segle xix, i va mantenir l’empit de la seva fecunda activitat fins a
la revolució marxista de 1936. En un principi va tenir la seva seu a la Casa de
l’Abat, i més tard passà a ocupar els baixos de la Casa Feliu, a la Rambla Nova;
l’agost de 1888 inauguraven la seu definitiva al núm. 20 d’aquest mateix vial, on
alguns dels més grans encara recorden haver-hi assistit2.
El febrer de 1869, els diputats per Gandesa i Reus van proposar l’establiment
d’una classe o conservatori de música a l’Institut Provincial, agregada a la segona
ensenyança. Amb el vistiplau d’aquest centre d’ensenyament, es va procedir a
redactar-ne un reglament i a preparar les oposicions per nomenar-ne un director,
les quals es van celebrar l’agost següent. Es conserven les actes de les sessions del
tribunal d’oposició (convocatòria, instàncies, qualificacions, exercicis, etc.), el
qual determinà, al final, la no-provisió de la plaça donada la qualificació insuficient
dels aspirants. Deu anys després, el professor Josep Ignasi Gual Vernet proposà
un pla per introduir l’ensenyament musical a les escoles d’instrucció primària;
el projecte de Gual Vernet comptava, d’entrada, amb el vistiplau de la Direcció
General d’Instrucció Pública3.
Val a dir que on també s’impartien classes de música en aquells temps fou en
l’acadèmia de cecs dependent de la Casa de la Beneficència de la Diputació
Provincial. Als acollits se’ls ensenyava a servir-se de les mans en activitats
mecàniques i artístiques i, a més de les classes de dibuix, per als invidents estaven
les de música. Aquesta acadèmia existia des d’abans de la Tercera Guerra Carlina
1.
2.
3.

Grifoll [1988].
Ateneu [1863]; Baixauli [1969] 59-63.
AHDT, Cultura, Cpq., 1 (1860-69), exp. núm. 51-61, i 7 (1878-1879), exp. núm. 12 i 14.
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(1876), amb un professor responsable que s’esforçava a renovar i augmentar
els instruments musicals, sempre regatejats en els pressupostos corporatius
de la delicada economia de postguerra. Sabem que comptaven amb: violins,
violoncels, un piano (1878), un contrabaix (1881), etc. El 22 d’abril de 1877
els alumnes invidents de la Beneficència van participar en un concert al Café del
Centro, sota la direcció del seu director, el mestre Josep M. Serret, el mateix que
el maig de 1881 demanà la concessió d’un premi per recompensar els treballs dels
seus deixebles en un certamen musical. Serret, també invident, fou un excel·lent
violinista, considerat un dels millors professors del seu temps, que triomfà en les
seves interpretacions als cafès: Salón (1857), Sociedad El Empíreo (1861), Sociedad
La Artesana (1874), Del Centro (1877), Del Teatro (1895), De las 7 Puertas, Suizo,
etc4. Destacà per la seva incansable i intel·ligent activitat a favor de l’acadèmia,
fins al punt de ser-li oficialment reconegut el seu lloable esforç (1884); el 1892,
fou substituït en el càrrec pel seu fill Àngel Serret Pla5. Cal fer esment de la
tasca docent que posteriorment va fer Mn. Ritort i Faus a la Casa Provincial de
Beneficiència (del 1926 al 1955).

20

L’última dècada del segle xix, es creà, amb seu al bell mig de la Rambla Nova, el
Centre d’Instrucció Musical del Saló Ayné, que oferia classes de solfeig, violí, piano
i harmònium, a càrrec de distingits especialistes com eren Pau Ricomà Totusaus,
Josep Català Rufà, Josep Sabater Domènech o Mn. Echegoyen. El Saló Ayné
era propietat de Juan Ayné i tenia establiment principal a Barcelona. El centre
de Tarragona era una sucursal, dedicada a la venda d’instruments musicals, que
editava partitures i cursos de solfeig6, i que acollia activitats culturals marginals
com, per exemple, la sessió necrològica d’Hernández Sanahuja el 1892. El Centre
derivà en la Casa de Música del Sr. Ricomà que els primers anys del segle xx
va actuar d’important pol d’atracció dins del món musical local. Els anys trenta
d’aquesta centúria, funcionava igualment la filial del Conservatori del Liceu de
Barcelona, sota la direcció de Mn. Francesc Tàpies Torres, i on impartien classes
destacats professors com Català Rufà, Lluís Roig Vidal, Xavier Gols Soler, Josep
Juncà i Albert o Maria Baixeras7.

4.
5.
6.
7.

Baixauli [1969] 20-22, 28-30.
AHDT, Actes, 1876, p. 250; 1877, p. 79, 86, 96 i 245; 1878, p. 4, 9, 12 i 187; 1881, p. 19, 56 i 81; 1884,
p. 194-195; 1888, p. 281, i 1892, p. 11.
Sabatés [s. d.].
Baixauli [1969] 93-94.

Lliurament al pianista Leopoldo Querol del títol de Soci i Professor Honorífic de l’Instituto Musical. 1949
(d’esquerra a dreta: senyors Ferret Torelló, Leopoldo Querol, Baixauli Morales i Sureda Albareda). FOTO
CANADELL

L’Instituto Musical i la seva Escola de Música
Després de la Guerra Civil, un grup de professionals tarragonins de la música van
crear, el 10 de novembre de 1939, l’Instituto Musical (en un principi, amb l’afegit
“del FET y de las JONS”).8 L’artífex fou Antonio Rodríguez Mas, juntament
amb un grup entusiasta de seguidors, entre els quals figuraven els eclesiàstics
Francesc Tàpies Torres i el prevere Ramon Monguió Tarragó, Enric Lerma León,
Francisco Sureda Albareda, Salvador Gabriel Centellas, Mercedes Sanz Punyed,
Eduard Baixauli Morales i els germans Joan i Pau Ricomà Teixidó. Tàpies i
Sureda formaren part de la primera junta directiva, que dividí les funcions de la
nounada entitat en tres vessants: conferències, concerts i ensenyament.
Aquesta última activitat es desenvolupava a les dependències del Teatro de Educación
y Descanso, a l’antic Ateneu, on s’impartiren classes de: clarinet, flauta, harmonia i
composició, instruments de vent de metall, piano, solfeig i violí. Anaven a càrrec
dels professors: Josep Català Rufà (violí), Llorenç Mestre (solfeig), Lluís Roig
Vidal (piano), Josep Chipell (flauta), Josep Ayala (vent), Miquel García i Josep
Andreu Figuerola (harmonia i composició).

8.

Seguim Baixauli [1969] 153 i s., i Instituto [1965]. El fons documental de l’Instituto Musical és dipositat a
l’AHT.
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Visita del Rev. Federico Sopeña Ibàñez, per informar favorablement al Ministerio de Educación Nacional per
la concessió del Conservatori Elemental de Música. 15 de setembre de 1953, despatx del president de la
Excma. Diputación Provincial de Tarragona (d’esquerra a dreta: Sr. Olivé Sanromà, alcalde Olivé Martínez,
Mn. Ritort i Faus, Rev. Sopeña Ibáñez). FOTO CANADELL
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Inauguració de l’Escola de Música de l’Instituto Musical. 16 d’octubre de 1950 (d’esquerra a dreta: els
senyors Sureda Albareda, Ricomà Teixidó, Labadie Otermín, Baixauli Morales, Ferret Torelló, Baixauli
Perelló, i Ycart Pons i les senyores Quesada Ors i Flexas Escoda). FOTO CANADELL

El professor Català Rufà dirigint l’orquestra. FOTO PARTICULAR: JOSEP M. BRULL. CHINCHILLA FOTOGRAFO

Amb els anys, aquesta ingent acadèmia d’ensenyament de música s’hagué d’ampliar
i formalitzar amb la creació, en el si de l’Instituto Musical, d’una escola de música.
L’agost de 1948 es bastien sengles reglaments per a la constitució d’una junta de
patronat del Conservatori Municipal de Música. L’Escola de Música nasqué el
7 d’octubre de 1950, amb el pa sota el braç de la cessió municipal de l’edifici de
l’antiga escola de la Normal, al carrer Major 39, i s’inaugurava solemnement deu
dies més tard.
S’hi van impartir les especialitats de: piano, solfeig i teoria, i violí. Quant al
professorat, repetia Català Rufà (violí), s’incorporaven Jordi Ferret Torelló
(solfeig i piano) i Jaume Rué Esqué (piano), i també quatre docents del sexe
femení, la concertista Carme Flexas Escoda (piano), Teresa Larios Canals (solfeig
i piano), i Antònia Quesada Ors i Isabel Sans Mallafré (solfeig i teoria).
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A partir d’aquell moment, s’inicià la cursa per l’homologació oficial dels estudis
impartits en aquesta nova Escola de Música de l’Instituto Musical de Tarragona9.
Després de múltiples gestions, el Ministeri d’Educació Nacional reconegué
oficialment els seus estudis, i es constituí el Conservatori Elemental de Música
per decret de 28 de maig de 1954. El juliol de 1954, la Diputació contribuïa amb
una generosa subvenció de 8.000,- ptes. concedida per condicionar i moblar els
locals del Conservatori esmentat 10.
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Aquest nou centre organitzà classes d’orientació per a cursos superiors i comptà
amb un ample estol de professors, la meitat procedents de l’Escola de Música
de l’Instituto Musical. Josep Català Rufà, Jaume Rué Esqué, Antònia Quesada
Ors i Teresa Larios Canals prosseguiren amb les classes de violí, piano, solfeig
i teoria i solfeig i piano, respectivament. S’afegiren a l’equip docent: Joaquim
Amela Guillot (harmonia), Eduard Baixauli Morales (estètica i història de la
música, cultura i art), Carme Bové Vallvé (solfeig i piano), Pius Tur Mayans
(piano) i Francisca Vidal Guinovart (cant). L’any 1968 s’impartia: contrapunt,
fuga i formes musicals, guitarra, piano, solfeig, acordió i trompeta, i el quadre de
professors comptava amb: M. Isabel Bargalló Bargo (guitarra), Lluís Bevià Amat
(solfeig), Carme Flexas Escoda (piano), Teodor Padilla Lobato (solfeig, acordió i
trompeta), Isabel Sans Mallafré (solfeig) i Pere Serra Vilas (piano i solfeig).
L’any 1974, s’obrien sengles delegacions del Conservatori a Reus i a Tortosa,
respectivament11.

L’ensenyament de música i la seva evolució
al Conservatori de Tarragona
El maig de 1954, un decret del Ministeri d’Educació Nacional reconeixia els
estudis oficials de música que impartia el Conservatori Elemental de Tarragona.
Aquests estudis s’impartien d’acord amb el Pla de 1942, que constava de tres cursos
de solfeig, un d’harmonia i sis o vuit cursos d’instrument, segons l’especialitat.
El Decret 2618/1966, de 10 de setembre, implantà un nou pla d’estudis, d’acord
amb el qual els graus es distribuïen en: elemental, professional i superior, i existien
tres convocatòries d’exàmens, el juny, el setembre i el febrer. El grau professional
constava de cinc cursos de solfeig, dos de cant coral, dos d’harmonia, dos de
música de cambra, primer de transport i acompanyament, primer d’estètica,
9. Seguim: “Escola i Conservatori” [www].
10. AHDT, Cultura, Cpf., 2 (1927-1949), exp. núm. 6, i 9 (1954), exp. núm. 19.
11. Albesa [1999] i Bayerri [2004].

Concert de Sta. Cecília al saló d’actes del Conservatori. Carrer Major, 39. 22 de novembre de 1964
(d’esquerra a dreta: professors Amela i Català, director Mn. Tàpies, sotsdirector Sr. Baixauli, secretari Sr.
Sureda i cap de Secretaria Sr. Cirera). FOTOS FERRÉ
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primer d’història de la música, de la cultura i de l’art i un curs de formes musicals.
Els cursos d’instruments es distribuïen segons l’especialitat instrumental en: sis
cursos per als instruments de vent i cant, vuit cursos de piano i corda fregada, i
dos per a acordió.
L’augment vertiginós del nombre d’alumnes del grau professional va fer que
l’Instituto Musical es veiés impossibilitat d’atendre la despesa de manteniment de
plantilla del Conservatori. Així es donà pas a la intervenció dels ens públics,
concretament la Diputació Provincial, la qual, sota la presidència de Josep Clúa
Queixalòs, se’n féu càrrec, de manera que el Ministeri d’Educació i Ciència, amb
decret de 9 de juliol de 1970, autoritzà el centre com a Conservatori de Grau
Professional. Va resultar decisiva la intervenció del músic Josep M. Malato
Ruiz, el qual va aportar la seva titulació de grau professional. El curs 1970-1971,
d’acord amb el referit Pla d’Estudis de 1966, oferia les especialitats de: harmonia,
cant, contrapunt, coral, fuga, composició i formes musicals, estètica i història de
la música, la cultura i l’art, acordió, guitarra, instruments de vent (clarinet, saxo,
trompeta), música de cambra, piano, solfeig, viola i violí. L’equip docent arribava
als 24 membres; a més de Baixauli, Bargalló, Bevià, Flexas, Padilla, Sans, Serra,
Tomàs, Tur i Vidal, s’anaren incorporant: Joana Albiol Martorell (guitarra),
Anton Cardó Colet (piano), Antònia Coscojuela Dieste (piano), Núria Delclòs

Teixidó (piano i música de cambra), Ramir Figueras Nogués (guitarra), Dolors
Nolla Martorell (piano), Montserrat Oterino Gual (guitarra), Montserrat
Pallarès Pons (piano), Josep M. Raja Juncosa (piano), Maurici Ruiz García
(harmonia) i Eleuteri Sanchis Rodenes (clarinet i saxo).

la institució

L’accés en la direcció del Conservatori d’Eduard Baixauli significà un impuls que
es traduí en la consolidació i ampliació dels estudis reglats del centre. A partir
de les gestions esmerçades amb la Direcció General de Patrimoni Artístic del
Ministeri d’Educació i Ciència, aconseguí el 25 de maig de 1977 l’autorització
perquè el Conservatori de Música impartís l’assignatura de piano amb validesa
oficial en grau superior, classes que anaren a càrrec de la professora titular Carme
Flexas Escoda, llavors de les poques concertistes que gaudien de la titulació
adequada12. Aquest èxit esperonà la direcció a assolir noves fites, com la facultat
d’impartir pedagogia musical i dos cursos de pràctiques de professorat, a càrrec
de la professora titular Isabel Sans Mallafré.
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El curs 1983-1984, el primer que es realitzà a la Casa Montoliu, el Conservatori
impartia les especialitats de: acompanyament, cant, contrapunt, coral, fuga,
composició i formes musicals, estètica, acordió, guitarra, història de la música,
de la cultura i de l’art, instruments de vent (trompeta, clarinet i saxofon), música
de cambra, piano, solfeig, violí i viola. La plantilla seguia sent de 24 professors,
i, a més d’Albiol, Bargalló, Bevià, Cardó (en excedència), Delclòs, Flexas (en
excedència), Martínez Figuerola, Nolla, Oterino, Padilla, Raja (en excedència),
Sans, Sanchis i Serra, s’hi van incorporar: Dolors Aldea Cabré (cant), Jordi
Domingo Argilaga (piano i solfeig), Consol Güell Querol (piano), Albert Llanes
Rich (piano i solfeig), Liliana Maffiotte Olivencia (piano superior), Cèsar Daniel
Pastor Bertran (piano), Marta Sardaña Álvarez (piano i solfeig), Ruth López
Roman (solfeig i clave), Clara Llop Bosch (piano) i Josepa Fernández Cardona
(piano).
D’ençà llavors, el Conservatori de la Diputació ha assumit la formació professional
dels estudiants de música de la demarcació. El 1993, la Generalitat de Catalunya
hi implantà la LOGSE (Llei 1/1990, de 3 d’octubre), i, d’acord amb l’estructura
departamental de la Conselleria d’Ensenyament, el centre de Tarragona és
la seu de l’Escola Elemental de Música i del Conservatori de Grau Mitjà. La
nova legislació preveia la supressió del grau elemental, que passava a ser nivell
elemental (no reglat). El grau professional passava a ser grau mitjà, es dividia
en tres cicles de dos cursos cada un, i per accedir-hi la Generalitat establia una
prova d’accés, de manera que desapareixien els exàmens de setembre i febrer.
L’encaix al Conservatori de Música de Tarragona va significar suprimir el piano
superior, activar la percussió, el contrabaix, el violoncel, el fagot, el trombó, la
12. Arxiu del Conservatori de Música [= ACM]; BOE, núm. 155, de 4 de juliol de 1977, p. 90.
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Inauguració del curs 1974-1975. 7 d’octubre de 1974. Sala d’actes de l’Antiga Audiència, plaça Pallol
(professora Carme Flexas, Mn. Tàpies, president de la Diputació Sr. Clúa i Sr. Baixauli). ARXIU FOTOGRÀFIC
DEL CONSERVATORI

la institució

Inauguració de la Casa Montoliu com a seu del Conservatori. 26 de novembre de 1983
(pati del conservatori). Mn. Tàpies, president de la Diputació Sr. Gomis, director del Conservatori
Sr. Sanchis, exdirector del Conservatori Sr. Baixauli. FOTO CHINCHILLA
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Professora Carme Flexas impartint classe. ARXIU FOTOGRÀFIC DEL CONSERVATORI

trompa, l’orgue, el clave i l’oboè, impartir totes les especialitats de l’orquestra
simfònica, llevat de l’arpa i de l’acordió (especialitat aquesta última que va
desaparèixer amb la mort del professor Padilla); l’aparició de noves assignatures
(conjunt de guitarres, conjunt instrumental, cors, grup de percussió, informàtica
musical, orquestra, tècniques corporals, etc.); la redefinició del solfeig, que passà
a denominar-se llenguatge musical; etc.
Finalment, es promulgà la Llei orgànica d’ensenyament (LOE) (2/2006, de
3 de maig), aplicada ja en el curs 2007-2008, que canvià la denominació de grau
mitjà per grau professional, suprimia els cicles i activava noves assignatures:
acompanyament, anatomia del músic, cor, interpretació i escena, introducció a la
direcció d’orquestra, etc.

>
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Auditori Higini Anglès. Palau Bofarull (Reus). FOTO: GERARD GENÉ

El conservatori de Reus
L’Escola i Conservatori de Música de Reus forma part de l’Organisme Autònom
Conservatori de Música de la Diputació de Tarragona. És fruit de l’ampliació que
fa una trentena d’anys es va fer del Conservatori de Tarragona, i obrí les portes
el curs 1974-1975. El professorat formava part, juntament amb els docents dels
centres de Tarragona i Tortosa, d’un únic claustre; es tractava, doncs, d’un sol
conservatori amb un sol equip directiu, però amb tres seus diferents, i el centre
de Reus era una delegació del Conservatori de Tarragona on s’impartien totes les
matèries del pla 66 del grau elemental i professional.
En un principi s’ubicà a la seu del Centre de Lectura, però el curs 1992-1993 passà
a instal·lar-se al Palau Bofarull. La mansió d’aquesta noble família reusenca fou
bastida el 1770 per l’arquitecte Francesc Bofarull, germà del primer propietari
Josep de Bofarull Gavaldà, batlle de la ciutat, ennoblit el 1774. Els Bofarull hi
van residir fins al 1863, en què passà per herència a la família Querol, comtes
de Rius, i posteriorment a ser la seu de la societat recreativa El Olimpo. El
1936 va ser confiscat per la FAI, i acabada la guerra va ser ocupat pel Frente
de Juventudes fins que, a la dècada dels quaranta, va passar a mans del Club
Natació Reus Ploms. El 1986 la Diputació de Tarragona va adquirir l’edifici, la
restauració del qual anà a càrrec de l’arquitecte Xavier Olivé, per tal d’establirhi la seu definitiva del Conservatori. Es va restituir la volumetria original, llegat
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de l’existent a l’antic jardí, que fou reestructurada com a sala d’audicions. Es va
restaurar rigorosament el saló noble, que conté un gran sostre pintat el 1788 per
un dels millors artistes de l’època, Pere Pau Montanyà, i també l’escala i la façana.
Finalment, s’habilitaren i ampliaren les golfes per tal d’ubicar-hi les aules.

la institució

Dependents del Conservatori de Música de Tarragona, la primera coordinadora
del centre de Reus fou la Sra. Emília Briansó Casajuana, que deixà pas a
Montserrat Pàmies Veciana. Ambdues s’integraven en el claustre de professors
del Conservatori de Tarragona, sense equip directiu propi. Quan el Conservatori
de Reus adquireix plena autonomia com a organisme docent, s’hi constituí un
primer equip directiu al front del qual es posà, com a directora, Montserrat
Pàmies Veciana, fins llavors coordinadora. Posteriorment fou director Ramir
Figueres, i actualment ho és Josepa Fernández Cardona.
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El 12 de juny de 1997 es creà l’Escola de Música de Reus segons el conveni
signat entre el Departament d’Ensenyament de la Generalitat i la Diputació de
Tarragona. A partir d’aquesta data es comencen a impartir els estudis regulats
per la LOGSE. El centre de Reus era, en aquells moments, una escola reglada
que impartia només els dos primers cicles de nivell mitjà. El curs 2001-02,
i coincidint amb l’acabament de l’últim curs del segon cicle, es va començar a
impartir el tercer cicle, i a finals del curs 2002-03 es va aconseguir l’oficialitat del
centre, el qual passava de ser escola reglada a conservatori de grau mitjà, amb les
expedicions de les titulacions oficials corresponents.
Actualment l’Escola i Conservatori de Música de Reus es manifesta com un centre
on es potencien els valors com la solidaritat, el respecte, la tolerància, la disciplina, la
sensibilitat, l’esperit d’autocrítica mitjançant l’aprenentatge de la música. Al voltant
de les classes pròpies de cada curs es potencia la participació en orquestres, bandes,
grups instrumentals i vocals i la música de cambra en les seves diferents modalitats.
Els ensenyaments que s’imparteixen al centre s’adeqüen a les característiques dels
alumnes per raó de l’edat, facultats naturals, etc. Es té cura d’afavorir l’avenç i la
millora dels alumnes com a persones i com a músics, tenint en compte tant des
del punt de vista psicològic com pedagògic que l’educació musical sigui íntegra
amb cura de l’adequada motivació, de l’autonomia personal i de l’equilibri, i del
desenvolupament de l’esperit de recerca entre el seu alumnat.
Al principi, les especialitats que es podien cursar eren molt poques, ja que el nombre
de professors era molt limitat, però durant els últims anys com a conservatori
es va arribar a poder finalitzar els estudis de grau mitjà en les especialitats de
guitarra, piano, flauta, clarinet, violí, viola, trompeta i saxòfon.
Actualment ofereix 15 especialitats instrumentals: flauta, clarinet, oboè, saxòfon,
trompeta, trompa, trombó de vares, fagot, violí, viola, violoncel, contrabaix,

guitarra, piano i percussió. Cada any s’organitzen diverses activitats com són
els intercanvis amb centres de música d’altres poblacions. La Setmana Cultural
possibilita que el seu alumnat s’enriqueixi de noves experiències mitjançant diverses
activitats com cursos, tallers i concerts sota la direcció de grans professionals tant
en el món pedagògic com interpretatiu. També organitza un cicle de concerts
estable promocionant els joves intèrprets i tot tipus de formacions instrumentals
cambrístiques. Amb una freqüència anual i des de fa ja quatre temporades el
centre celebra el Concurs de Música de Cambra Higini Anglès. La difusió, any
rere any, a tot l’Estat ha fet arribar arreu el nom del centre i la ciutat, la qual cosa
ha provocat un augment progressiu de la participació de grups instrumentals de
gran originalitat tant pel tipus de formació com per la procedència, acollint joves
músics d’una alta qualitat interpretativa. A més d’aquestes activitats desplegades,
el centre ha editat alguns manuals de música escrits per Javier Bofarull (Clarinet.
Prova d’accés al grau mitjà, 2004; El clarinet i jo, 2008, etc.) i diversos DVD.
De l’equip docent del Conservatori de Reus han deixat impremta a la dècada dels
anys noranta, entre d’altres, els següents professionals: Maria Bartolí (piano),
Javier Bofarull (saxo i clarinet), Joan Carles Bonfill (violí i viola), Jordi Bonilla
(oboè), Jorge Echeverri (violoncel), Núria Jiménez, Elisenda Monné (piano),
Jordi Olivé (corals), Roger Rodríguez (trompeta), Jorge Romero (piano i pianista
acompanyat), Assumpció Sancho (solfeig, piano i transport), Nèlia Sanxis (flauta),
Montserrat Serra (llenguatge), Robert Sirvent (flauta), Antoni Tolmos (harmonia
i llenguatge), etc., i molts altres que han passat per les seves aules.
Actualment, la plantilla està composta per: Rosa Burguera (pianista acompanyant),
Maurici Dalmau (violí i viola), Carolina Estrada (piano i pianista acompanyant),
Raúl Garrido (trompa), Vanessa Gispert (llenguatge musical), Joaquín Izquierdo
(trombó de vares i bombardí), Imma Jorba (música de cambra i piano), Josep
Llauradó (clarinet), Xavier Llorach (informàtica musical), Joan Martí (saxòfon),
Maite Pérez (llenguatge musical), Francesc Puché (violí), Ramon Reverté
(trompeta i piccolo), Àlex Royo (contrabaix), Assumpció Sancho (llenguatge
musical), Àlex Sansó (piano), Víctor Santapau (piano) i Màxim Solanes (oboè),
Eugènia Valderrama (llenguatge musical), a més dels veterans: Bofarull, Bonfill,
Echeverri, Figueras, Pàmies i Sanxis.
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Pati interior del Palau Oriol (Tortosa). ARXIU FOTOGRÀFIC DEL CONSERVATORI DE TORTOSA

El conservatori de Tortosa
La delegació del Conservatori Professional de Música de la Diputació de
Tarragona a Tortosa va ser creada l’any 1974 com a ampliació del Conservatori
de Tarragona. Va iniciar el primer curs acadèmic aquell mateix any.
Ocupava una planta d’un edifici cedit per l’Ajuntament de Tortosa al barri del
Rastre. Aquell primer curs es van matricular 96 alumnes, i van impartir les classes
6 professors. A més de solfeig s’hi oferien dues especialitats instrumentals, violí i
piano, amb el pla d’estudis del 1966.
El curs 1980-81 la delegació del Conservatori va passar a l’edifici de l’antic
Banc d’Espanya, que era de propietat municipal. Aquest canvi va suposar una
considerable millora respecte a l’antic edifici: disposava de més aules, que estaven
més ben condicionades, i, per tant, es podia ampliar l’oferta d’especialitats i donar
cabuda a més alumnes.
Durant aquells anys va augmentar considerablement la matrícula dels alumnes
lliures. El curs 1983-84 es van matricular 426 alumnes. Aquest nombre va anar
creixent durant molts anys, ja que era l’únic conservatori a les comarques de l’Ebre.

De la mateixa manera es va ampliar la matrícula oficial i l’oferta d’especialitats. A
les de piano i violí es van afegir guitarra, clarinet, trompeta, saxo i flauta.
Durant aquests anys van nàixer els cursos d’interpretació Felip Pedrell. Entre els
professors que van impartir aquells primers cursos destaquem Liliana Maffiotte
i Carles Trepat.
El curs 1994-95, després de 14 anys al carrer Cervantes, el centre es traslladava al
Palau Oriol, propietat de la Diputació des de l’any 1969. Aquest trasllat coincidia
amb l’entrada encara recent de la LOGSE. El palau fou reconstruït el 1971 per
ubicar l’Escola d’Art, la qual es va traslladar a la plaça Sant Joan.
El 1997 es va crear l’Escola de Música de Tortosa, segons el conveni signat
entre el Departament d’Educació de la Generalitat i la Diputació de Tarragona.
Des d’aquell moment el centre va passar a ser independent amb autonomia i
personalitat pròpia, tenint la denominació d’escola no reglada que impartia el
nivell elemental i els dos primers cicles de nivell mitjà.
El curs 2001-02 es va començar a impartir el tercer cicle, i a finals del curs 2002-03
es va aconseguir l’oficialitat del centre, passant d’escola no reglada a conservatori
de grau mitjà, amb l’expedició de les titulacions oficials corresponents.
Actualment al centre es poden cursar les assignatures col·lectives que recull
el decret i les que el centre ofereix com a optatives: llenguatge, cor, harmonia
clàssica, harmonia moderna, contrapunt i anàlisi, història de la música, iniciació
a la pedagogia, educació de l’oïda, música de cambra, instrument complementari,
bandes i orquestres d’elemental i mitjà, grups de guitarres d’elemental i mitjà,
educació corporal, conjunt de percussió, conjunt de saxòfons, finale, cubase, DJ,
grup de música electrònica. S’ofereixen 19 especialitats instrumentals: flauta,
clarinet, oboè, saxo, fagot, trompeta, trompa, trombó, bombardí, tuba, violí,
viola, violoncel, contrabaix, guitarra, piano, cant, percussió i baix elèctric. Això
conforma un claustre de 34 professors.
A banda de l’oferta educativa oficial el centre ofereix activitats complementàries,
algunes d’anuals, com la setmana d’activitats, concursos, intercanvis, trobades,
concert solidari, concerts, i d’altres de bianuals, com la mostra de cambra. Amb
aquestes es pretenen cobrir les diferents inquietuds de l’alumnat i promoure un
sentiment de pertinença al territori de l’Ebre.
El projecte específic de centre obre, amb les noves tecnologies, un complement
indispensable per als músics del segle xxi. És un centre únic i pioner a Catalunya
pel que fa a l’oferta educativa en noves tecnologies.
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Seu del carrer Major, 39. ARXIU

FOTOGRÀFIC DEL CONSERVATORI

Seu de l’Antiga Audiència, plaça Pallol. 5 d’octubre de 1974. FOTO CHINCHILLA

Seu dels Pares Carmelites, carrer Assalt. ARXIU FOTOGRÀFIC DEL CONSERVATORI
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Casa Castellarnau, carrer Cavallers. Concert de Sta. Cecília, novembre de 1982. Actuació al piano d’Anton
Noguera. ARXIU FOTOGRÀFIC DEL CONSERVATORI

Quan es va crear l’Escola de Música, dependent de l’Instituto Musical, l’any 1950,
les classes es desenvoluparen en el local cedit pel municipi, al carrer Major 39,
edifici de l’antic Ajuntament. La conversió en Conservatori Elemental, el 1954,
va fer que augmentessin amb el pas dels anys les matrícules d’ensenyament, cosa
que féu necessari un major nombre d’aules i, consegüentment, fer un trasllat cap
a una ubicació més ampla. Aquesta fou, vers 1973, l’edifici de l’antiga Audiència,
a la plaça Pallol, també de propietat municipal13.
El Conservatori desenvolupà la seva tasca allí, fins que va ser necessari una obra
de consolidació de l’edifici, vell i en mal estat. El nou trasllat que les circumstàncies
imposaven fou precari a les aules (llogades per la Diputació) de l’antic Seminari
Carmelità del carrer de l’Assalt, i també en algunes sales de la Casa Castellarnau,
on l’Ajuntament havia cedit els salons per a la celebració d’actuacions musicals i
un segon pis per a classes de cant.
13. Seguim: “Escola i Conservatori” [www]

Història
La seu definitiva, a la Casa Montoliu del carrer dels Cavallers núm. 10, s’estrenà
el curs 1983-1984, un cop recuperat l’edifici per la Diputació, que hi va invertir
una considerable quantitat de diners per condicionar-lo, retornant a l’immoble la
dignitat d’antics temps i dotant el Conservatori d’una seu adequada.
La mansió havia estat la residència dels marquesos de Montoliu i, abans d’ells,
dels Figuerola, barons de Nàquera, i abans dels Çaportella, consellers reials.
Estava construïda amb pedres i murs de runes monumentals romanes, ja que
s’assentava sobre les antigues edificacions que donaven a la façana del circ; això
feia suposar que la façana era de carreu14. Vers la meitat del segle xviii, Plàcid
de Montoliu de Boixadors (1696-1760), castlà de Tartareu i senyor de Millà i
Alberola, adquirí l’immoble i el reformà adaptant-lo a llurs necessitats: tragueren
balcons i eliminaren els finestrals gòtics i ampliaren el vestíbul, d’estil toscà, amb
escales d’accés a la planta noble. “El resultat final fou una combinació d’estils
arquitectònics que van des del gòtic tardà fins al neoclàssic, sense oblidar, però,
alguns detalls renaixentistes”15.
Durant la guerra del Francès (1808-1814), la casa allotjà diversos alts
comandaments napoleònics. El general Joseph Chabran hi sojornà el 1808, i l’estiu
següent a la presa de la ciutat per les tropes franceses fou ocupada i saquejada,
i la deixaren en mal estat i sense mobiliari. Desaparegueren una vuitantena de
quadres i una vintena de tapissos, i si la biblioteca i arxiu patrimonial es van
preservar només fou perquè els Montoliu, durant la contesa, es refugiaren a
Mallorca, com féu la majoria de famílies benestants tarragonines16.
D’ençà la mort de Plàcid de Montoliu de Boixadors, la família passà a residir a
Barcelona, i ja a la primera meitat del segle xx la mansió Montoliu ha albergat
una escola nacional, un centre carlí, un celler i habitatges particulars. Després
de la Guerra Civil era propietat de M. Teresa Ventosa Regordosa, que l’alienà
el 7 de juny de 1943 a favor del reusenc Joan de Dalmau Domingo. Aquest
propietari la llogà a diversos inquilins, també els baixos, on s’establí un celler17.

14. Yxart [1946] 28, i la “Memoria descriptiva” de l’expedient d’obres. AGDT, Arquitectura, Projectes, “Casa
Montoliu” (1974).
15. Rovira [2007] 124.
16. Rovira [2007] 124 i 126; Ricomà [1990] 12.
17. Exp. de compra de Casa Montoliu. Arxiu de l’Oficina de Governació.
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Adquisició per part de la Diputació18
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El 1963 la Diputació de Tarragona tenia l’assignatura pendent de la instal·lació
definitiva de les obres d’art que integraven el seu patrimoni, el qual s’havia
incrementat notablement amb el llegat del pintor Josep Sancho Piquer. Amb la
idea de crear un museu d’art modern, entre finals de 1963 i principis de 1964,
el president de la Corporació, Antoni Soler Morey, inicià una sèrie de contactes
amb els hereus de confiança de l’antic propietari. Joan de Dalmau Domingo
havia mort el 8 d’agost de 1962 i per qüestions familiars disposà un testament
(16 de març de 1962) en què nomenava una sèrie de persones perquè vetllessin
pel patrimoni que llegava als seus hereus. Entre aquestes persones hi havia
el director general de Trànsit, un notari, Josep Yxart de Moragas i l’advocat
barceloní Francisco Figuerola Ferrer. Els primers contactes van ser amb aquests
dos últims, que van veure amb bons ulls la possibilitat que la Diputació adquirís
l’immoble, si el destinava a usos culturals (un institut de cultura mediterrani o
l’Arxiu Històric).
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Les negociacions les va reprendre el president Josep Clúa Queixalòs. A la
partida de 800.000,- ptes. consignada per a la instal·lació del Museu Provincial
Julio Antonio, s’hi afegiren 700.000,- ptes. més, amb càrrec al pressupost
extraordinari, de manera que a la sessió plenària de 24 d’octubre de 1969, previ
informe favorable de l’arquitecte municipal, s’acordava l’adquisició de la Casa
Montoliu per 1,5 milions de ptes., i el 18 de febrer de 1971 es procedia a signar
la compravenda de l’edifici.
Les obres de condicionament encara tardarien uns anys, ja que l’immoble seguia
ocupat per diversos inquilins que, en el decurs dels següents anys, l’anaren
abandonant. L’últim d’aquests fou l’arrendatari del local dels baixos, on havia
obert al públic un celler. Per acord de 30 de juny de 1983, s’aprovà l’estim o preu
just de mutu acord de l’expropiació forçosa del dret d’arrendament. Hi havia
una sentència d’expropiació forçosa per 926.800,- ptes., però no era ferma, i per
obviar més dificultats s’elevà la suma a 1,4 milions, bo i deixant lliure i expedit el
local aquell 5 de setembre. L’espai del local del celler seria habilitat, amb el temps,
en el que ara és la Biblioteca del Conservatori.

Les obres
El 1972 els serveis tècnics de la Diputació redactaren el projecte de Reforma i
reconstrucció de la Casa Montoliu, i el 1974 s’esdevenia l’aprovació definitiva de
dites obres de reforma, amb un pressupost de contracta de 13.420.000,- ptes. Un
informe de 21 de gener de 1976 sobre l’estat de l’immoble considerà inajornable
la seva execució, donat el seu grau de deteriorament. Els pèrits lamentaven l’acció
18. Ricomà [1990] 11.

Porta de la façana que dóna al carrer Cavallers. ARXIU FOTOGRÀFIC DEL CONSERVATORI

del corc a les estructures de fusta i les filtracions d’aigües pluvials a través de la
coberta; s’havia esfondrat part del forjat de les primeres plantes (uns quasi 40 m2)
i era evident l’amenaça de més esfondraments; la façana, afectada per la vegetació
i amb escrostonaments en el revestiment, presentava perill de despreniments.
Una primera fase d’obres de consolidació s’estimava que podia pujar a no menys
de 5.000.000,- ptes.
L’adjudicació de la segona fase d’obres, de condicionament del centre musical,
el 24 d’agost de 1978, fou concedida al constructor Aureli Rogeli Domènec
Margalef, i s’estimava en uns 10.000.000,- ptes. De bell antuvi, la intenció va
ser la de respectar els valors artístics de l’immoble, ja que com bé recordava la
memòria “el valor histórico-artístico de toda obra o conjunto depende no de su antigüedad
sino fundamentalmente de su calidad estética...”. La Casa Montoliu era el resultat de
la conversió d’un casalot pairal gòtic a un pretès estil neoclàssic isabelí, com
denotaven les modificacions en algunes estances principals amb detalls merament
ornamentals i, sobretot, el pati, dotat d’una doble escalinata monumental i d’un
sostre amb voltes falses sustentat per columnes de pedra. L’opció de l’arquitecte,
doncs (bo i salvant tots aquells elements més antics), fou la de potenciar l’estètica
isabelina tot centrant-se en la part més visible de l’edifici, el pati:
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Balconada, carrer Cavallers. ARXIU FOTOGRÀFIC DEL CONSERVATORI

Interior del pati. ARXIU FOTOGRÀFIC DEL CONSERVATORI
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Pintures de la Sala Noble abans de la restauració. Juliol de 1983. FOTO CHINCHILLA

l’edifici

46

Obres a la planta alta. ARXIU FOTOGRÀFIC DEL CONSERVATORI

“Incorporar al patio la crujía posterior de la casa, con lo que creemos se ampliará
la perspectiva del conjunto de columnas y se dotará al mismo de una luminosidad
proporcionada por el amplio ventanal posterior, [del] que ahora carece. La
restauración en el resto de la casa se limitará prácticamente a las operaciones
propias de restauración y reconstrucción de la carpintería, salvándose también las
pinturas del salón principal, más por su relación con el conjunto estético de la casa
que por su valor artística intrínseco”.
Es van haver d’augmentar les estructures de ferro en previsió a la sobrecàrrega
d’un ús docent, es van restaurar alguns arcs que van aparèixer i s’incorporà, a més,
un arc peraltat a l’ala esquerra de l’escala, es van bastir dues escales de marbre a
ambdós costats de l’entresòl, etc. Abans d’un any estaven enllestides les obres, de
manera que el nou president de la Diputació, Francesc Cailà Mestre, podia visitarles el 9 de juny de 1979, i signar l’acta de recepció definitiva, tres dies més tard.
Amb posterioritat, la Diputació hi ha anat fent d’altres obres de rehabilitació: per
al moblament (1983), per a la restauració de les pintures murals (1985 i 2002), per
a la rehabilitació decorativa i l’adequació del soterrani (2004), etc. La seu definitiva
del Conservatori de Música va ser inaugurada el 26 de novembre de 1983 pel
president de la Diputació Josep Gomis i Martí.
Les obres de reforma i reconstrucció de la Casa Montoliu van tenir un cost total,
segons l’acta de liquidació (26 de juny de 1981), de 13.785.000,- ptes., que sumat
al cost de l’adquisició (1,5 milions) i al de l’expropiació dels baixos (1,4), i sense

comptar la resta d’inquilins expropiats, ni tampoc les rehabilitacions posteriors,
dóna una inversió total de més de 16.700.000,- ptes., en una operació patrimonial
que s’allargà des de 1963 fins a 1983, i en la qual van prendre part fins a quatre
presidents de la Diputació consecutius. Són aquestes dades prou eloqüents per
refermar l’interès i la voluntat de la Corporació per dotar la demarcació d’un
centre especialitzat en l’ensenyament públic de música.

Disposició interna
La Casa de Montoliu és un immoble que ocupa bona part del carrer dels Cavallers,
un autèntic palauet, d’una grandària considerable. A les seves memòries, Manuel
de Montoliu comenta que era tan espaiosa que albergava la seva família composta
d’onze membres i també les famílies del capellà, del cotxer i del servei, i que
encara hi quedaven nombroses cambres buides19. Efectivament, un inventari de
mitjan el segle xix20 situa a la casa: pati, cotxera, sala, rebedor del primer pis,
capella, dos menjadors, cuina i no menys de set habitacions, i encara quedava
la segona planta... El document de compravenda de la casa, de 18 de febrer de
1971, el descrivia breument dient que “consta de planta baja, entresuelos, primero y
segundo pisos y desvanes, y disfruta de una pluma de agua...”. L’informe de l’arquitecte
provincial de 29 d’octubre de 1969 destacava l’ample saló de 70 m2 de la planta
noble, i estimava una superfície total d’uns 720 m2.
La memòria descriptiva de l’expedient d’obres (1978) ens aporta més dades.
Remarcava el pati senyorial com la peça més important de l’immoble; per la
part del darrere, les antigues voltes del circ s’havien reconvertit en improvisades
cisternes d’aigua potable, llavors inutilitzades. Cedim la paraula al document:
“Entre el patio y la planta principal se halla un nivel intermedio que ocupa la
parte posterior y lateral izquierda de la casa que se ha venido utilizando como
viviendas. La planta principal tiene dos alturas de techo distintas y está formada
por grandes salones de enormes paredes en las que se nota las diferentes acciones
de demolición y reconstrucción que ha sufrido la casa a lo largo del tiempo. De
entre los mismos destaca por sus pinturas el salón central de un ingenuo estilo
neoclásico que armonizan con el conjunto estético que ofrece la casa después de
la última restauración. Finalmente se encuentra la planta áticos que no ofrece
ningún interés especial y sobre la misma los desvanes bajo la cubierta de teja
sustentándola por vigas y viguetas de madera...”.

19. Rovira [2007] 126.
20. ACM, Plànols del Control d’Inventari de Patrimoni, escala 1/100, de setembre de 2008 (arquitecte Jaume Mutlló Pàmies).
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Pati. Juliol de 1983. FOTO CHINCHILLA

El mateix informe disposava la funcionalitat dels diferents espais de l’immoble. La
planta baixa volia ser destinada a aparcament dels vehicles dels professors, ja que
a la part posterior hi havia uns garatges; a la part del davant, arxius i magatzems.
Als accessos a la primera planta se’ls afegiria una nova escala i un ascensor. A
l’entresòl s’ubicarien els serveis administratius, secretaria i consergeria. A la
planta principal, es conservava l’ample saló i es disposaven vuit sales de música,
sanitaris i vestíbul; a la segona planta, cinc aules independents, la sala d’actes i un
hall que podia ser utilitzat com a museu o sala d’exposicions, i, finalment, a l’àtic,
una ampla terrassa orientada al mar, amb excel·lents vistes, dues espaioses sales
destinades a biblioteca i discoteca, una barra de bar i més sanitaris.
El 30 de gener de 1980, el director del Conservatori Eduard Baixauli Morales
presentava un informe sobre el nombre de dependències i característiques,
necessàries per a la instal·lació del Conservatori a la Casa Montoliu. El document
era vital per tal que els serveis d’arquitectura tinguessin en compte la disposició
interna de l’immoble. En aquest, es preveien fins a un total de 43 habitacions o
espais. La majoria d’aquestes eren destinades a aules (31). 10 havien de ser aules
grans —amb capacitat per a 25 alumnes, i amb un piano, pissarra, taula per al
professor, pupitres, un armari llibreria, un tocadiscos, discoteca, diapositives i
magnetòfon—, i es distribuirien per a les classes de solfeig (6), harmonia (1),
cant coral (1), música de cambra (1), i història, estètica i formes musicals (1). Les
21 aules petites es distribuïen per a les classes de piano (10), guitarra (3), violí
(1), violoncel, viola i contrabaix (1), instruments de vent de fusta (1), de metall
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Vista del pati des de l’escala de la 1a planta. Octubre de 2002. ARXIU FOTOGRÀFIC DEL CONSERVATORI
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Aula de cant, aula núm. 11, 1a planta. ARXIU FOTOGRÀFIC DEL CONSERVATORI

Aula de llenguatge músical, aula núm. 7, 1a planta. ARXIU FOTOGRÀFIC DEL CONSERVATORI

(1), acordió i trompeta (1) i cant (1); cada una d’aquestes aules tindria un nombre
de pupitres que oscil·lava entre 4 i 6, totes amb un armari llibreria, taula i, la
meitat, amb piano. Quedaven les estances complementàries o d’administració:
els despatxos del director, del cap d’estudis, de Secretaria, de les associacions
d’alumnes i de pares; les sales del claustre de professors, d’alumnes, d’actes i
d’audicions; la biblioteca, l’arxiu, la consergeria, etc.
Actualment, amb les posteriors obres i reestructuracions, la Casa Montoliu queda
amb una superfície útil de 2.766 m2, dividits en cinc plantes21: un soterrani, una
planta baixa i tres pisos damunt; entre les quals, i connectades per dues escales i
un ascensor, es distribueixen un total de 29 aules, 7 vestíbuls, 5 grans sales i fins
a 15 espais d’equipaments complementaris (biblioteca, despatxos, magatzems,
privats, etc.). Al soterrani s’hi ubiquen una aula, un magatzem i la cambra de
calderes i dipòsits; a la planta baixa, els despatxos del director i de secretaria, les
sales de professors i d’alumnes, la biblioteca, una aula i el gran vestíbul d’accés
a l’edifici; a la primera planta hi ha, al centre, la sala noble, juntament amb 11
aules; a la segona 12 aules més; a la tercera, dues aules conviuen amb l’escenari i
graderia de la sala d’actes Xavier Gols, i, finalment, a l’última planta, dues petites
aules més juntament amb la sala Mozart, al mig, i la terrassa. Totes les plantes
estan dotades de serveis.
21. ACM, Plànols del Control d’Inventari de Patrimoni, escala 1/100, de setembre de 2008 (arquitecte Jaume Mutlló Pàmies).
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Sala Noble, 1a planta. ARXIU FOTOGRÀFIC DEL CONSERVATORI
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3a planta (president de la Diputació Sr. Gomis i director del Conservatori Sr. Sanchis).
ARXIU FOTOGRÀFIC DEL CONSERVATORI

Clavicèmbal de la Sala Noble (president de la Diputació Sr. Pujals
i director del conservatori Sr. E. Sanchis). 9 de novembre de 1991. FOTO CHINCHILLA

Biblioteca, planta baixa. ARXIU FOTOGRÀFIC DEL CONSERVATORI
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Detall de les pintures del sostre de la Sala Noble. ARXIU FOTOGRÀFIC DEL CONSERVATORI

3a planta, Sala Mozart, juliol de 1983. FOTO CHINCHILLA
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Auditori. Sala Xavier Gols, juliol de 1983. Abans de posar el mobiliari. FOTO CHINCHILLA
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Càrrecs directius
Quan l’any 1954 el Ministeri d’Educació Nacional reconegué l’Escola de Música
de l’Instituto Musical de Tarragona com a Conservatori Elemental, Mn. Francesc
Tàpies Torres semblà el professional més qualificat per a regir-la, donada la seva
impecable trajectòria en el món de la música i de l’ensenyament musical. De
seguida aconseguí una generosa contribució per part de la Diputació, amb la
qual va poder condicionar i moblar les aules, i l’any 1970 es féu càrrec del que
ja s’havia convertit en Conservatori. El 1974 cedí el càrrec a Eduard Baixauli
Morales, qui l’exerciria els nou anys següents. Sota la seva direcció es van crear
les delegacions de Reus i de Tortosa, i s’aconseguia, el 1977, l’homologació
acadèmica dels ensenyaments de piano superior. Fou igualment durant el seu
mandat que la Diputació adquirí la Casa Montoliu i la remodelà completament
per tal de condicionar-hi la seu definitiva del Conservatori. El primer curs que
encetava la nova seu, el de 1983-1984, començà amb un nou director, Eleuteri
Sanchis Rodenes, qui havia ingressat al Conservatori com a professor de Clarinet
l’any 1975. A més d’algunes obres a l’edifici (moblament, el 1983; restauració de
pintures, el 1985, etc.) Sanchis hagué d’afrontar la reforma de l’Ensenyament
que s’implantava amb la LOGSE el 1993.
Dos anys després d’aquesta última data, la direcció requeia, per primer cop, en
una dona, també una veterana professora del centre, M. Isabel Bargalló Bargo,
provinent de l’Escola de Música de l’Instituto Musical (1966), de la qual des de
1982 era la secretària. Marta Sardaña Álvarez, l’actual directora, ho és des del
2000, però s’havia incorporat a l’equip docent del Conservatori l’any 1983, i nou
anys més tard va obtenir la plaça titular de piano. Sota la seva direcció, s’han
esdevingut les últimes obres de la Casa Montoliu (adequació del soterrani, el 2004;
rehabilitació decorativa, el 2004-2006, etc.) la darrera reforma de l’Ensenyament
(LOE, el 2006), i s’han consolidat diverses especialitats de formació coral i
instrumental. El Conservatori ha obtingut la certificació de qualitat ISO 9001,
com a primer conservatori de Catalunya i, actualment, l’únic a Espanya.
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Director/a

Sotsdirector/a

Cap d’estudis

Secretari/ària

1950

Francesc
Tàpies Torres

Eduard
Baixauli Morales

-

-

1954

Francesc
Tàpies Torres

Eduard
Baixauli Morales

Isabel
Sans Mallafré

-

1974

Eduard
Baixauli Morales

Carmen
Flexas Escoda

Isabel
Sans Mallafré

M. Teresa Martínez
Figuerola

1977

Eduard
Baixauli Morales

Eleuteri
Sanchis Rodenes

Isabel
Sans Mallafré

M. Teresa Martínez
Figuerola

1983

Eleuteri
Sanchis Rodenes

Núria
Delclòs Teixidó

Isabel
Sans Mallafré

M. Teresa Martínez
Figuerola

1984

Eleuteri
Sanchis Rodenes

Núria
Delclòs Teixidó

Isabel
Sans Mallafré

Consol Güell
Querol

1985

Eleuteri
Sanchis Rodenes

[Supressió del
càrrec]

Isabel
Sans Mallafré

Dolors Nolla
Martorell

1986

Eleuteri
Sanchis Rodenes

-

Isabel
Sans Mallafré

Clara Llop Bosch

1990

Eleuteri
Sanchis Rodenes

-

Isabel
Sans Mallafré

Marta Sardaña
Álvarez

1992

Eleuteri
Sanchis Rodenes

-

Marta
Sardaña Álvarez

Isabel
Bargalló Bargo

1995

Isabel
Bargalló Bargo

-

Ruth López Roman

Montserrat Pàmies
Veciana

1996

Isabel
Bargalló Bargo

-

Marta
Sardaña Álvarez

Montserrat Pàmies
Veciana

1997

Isabel
Bargalló Bargo

-

Marta
Sardaña Álvarez

Mercè Obiol Lucas

2000

Marta
Sardaña Álvarez

-

Mila
Santolària Mairal

M. Rosa
Prats Bové

2008

Marta
Sardaña Álvarez

-

Elisenda Monné Cardona M. Rosa
Mercè Iglésias Marca
Prats Bové

Mn. Francesc Tàpies Torres
Nat a Oliana (Urgell) el 13 de juny de 1898, estudià al Seminari de la Seu
d’Urgell (1911-1922), on destacà en els estudis de música fins a convertir-se
en alumne predilecte del famós mestre Enric Marfany i Bons22. Obtingué per
oposició la plaça de mestre de capella de Lugo (1920). Més tard va passar a
Roma, on es va diplomar a l’Escola Pontifícia Superior de Música (1924-1925),
on estudià composició amb el mestre Réfice i orgue amb el mestre Manari, i
obtingué la Llicenciatura en Cant Gregorià. Aquests antecedents l’ajudaren a
guanyar, el 1927, l’oposició a mestre de capella de Tarragona, i a ocupar el càrrec
d’organista; aquell any, entrà com a professor al Seminari. El 1930 perfeccionà
els seus estudis d’orgue a París, amb el mestre Bonnet.
La seva obra musical, la més prolífica d’entre els compositors eclesiàstics23, abasta,
a més de composicions religioses (misses, trisagis, rosaris, motets, cantates, goigs,
himnes, etc.), les del gènere líric, instrumental i simfònic, en què destaquen els
seus oratoris estrenats a la Catedral tarragonina i al Teatre Fortuny de Reus;
extraordinari és el seu Miserere, estrenat el 1928 a la Catedral. La seva última
obra, amb motiu de les noces d’argent del cardenal Arriba y Castro, data de 1959
i es va estrenar el 13 de desembre a l’amfiteatre. El 12 de març de 1967 interpretà
un concert organitzat per l’Instituto Musical24.
A Tarragona, ha estat un dels màxims impulsors de la cultura musical local, i
ha pres part en els diversos projectes que hi van quallar. Músic avantatjat en el
22. Seguim Baixauli [1969] 185-186 i Grifoll [1988] 44 i 181. També: Morant [1996] i Bertran [1989].
23. Vegeu Grifoll [1988] 47 i s.
24. IMT [1977] 41.
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domini tècnic del piano i la composició, les seves excepcionals dots de direcció
el van posar al front de la filial del Conservatori del Liceu de Barcelona, els anys
trenta, i, després de la Guerra Civil, formà part de la junta directiva de l’Instituto
Musical. Quan es creà el Conservatori de Música, Mn. Tàpies en fou el primer
director, i renuncià voluntàriament al càrrec, el 1974, en favor del sotsdirector,
Eduard Baixauli Morales.
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Sr. Baixauli. Acte d’homenatge. ARXIU FOTOGRÀFIC DEL
CONSERVATORI

Eduard Baixauli Morales
Nat a Aranjuez el 26 de juny de 1913. Passà a Tarragona i el novembre de 1939
fou un dels principals fundadors de l’Instituto Musical de Tarragona, del qual seria
president. També impulsà la creació del Conservatori Elemental, on impartí classes
d’estètica i d’història de la música, cultura i art i on dugué tasques acadèmiques
des d’octubre de 1954 fins al 1969, quan passà a dependre de la Diputació. Des
de 1974 i fins al juliol de 1983, en què es jubilà, detingué el càrrec de director
del centre, en el decurs del qual impulsà i aconseguí la validesa acadèmica dels
ensenyaments de piano superior, per part del Ministeri d’Educació i Ciència.
També exercí de professor de música de la Universitat Laboral.
Baixauli es llicencià en dret i féu carrera judicial amb el grau de jutge d’ascens. Fou
guardonat amb la Creu de Sant Ramon de Penyafort, la de Cavaller d’Alfons el Savi,
la Medalla d’Argent de la Ciutat (atorgada a l’Instituto Musical el 1973) i la Medalla
d’Or Illenca al mèrit Pro Art del Patronat Municipal de Música de Tortosa.
Paral·lela a la tasca docent, Baixauli ha destacat per la seva obra de difusió d’història
de la música. Organitzà els concerts mensuals de l’Associació de Concerts25. El
25. Figuren a la Memòria de l’IMT [1977] 23 i s.

1972 prengué part en un cicle de conferències a l’Institut d’Ensenyança Mitjana
de Valls, el 1975 donà una lliçó magistral sobre el romanticisme de Franz Liszt, el
1979 participà en un altre cicle de conferències, etc. Ha estat autor de la monografia
Tarragona musical (Tarragona, 1969) i ha col·laborat amb la premsa local, la revista
Ritmo i d’altres publicacions del sector. Morí a Tarragona l’any 199826.

Sr. Sanchis. FOTO ENFOC

Eleuteri Sanchis Rodenes
Nat a Quartell (València) el 19 de juliol de 1930, on inicià estudis a l’Escola de
Música local, formà part com a clarinet solista de la seva banda de música. Rebé
classes particulars del catedràtic de clarinet del Conservatori Superior de Música
de València, Lucas Conejero, i del clarinet solista de la Banda Municipal de Madrid,
José Talens. El 1954 guanyà l’oposició d’una plaça al Cos de Músics Militars, i
pogué alternar les funcions de música castrenses amb actuacions ocasionals de
sarsuela al Teatre Calderón de Barcelona; durant les temporades d’entre 1958 i
1960, fou membre de l’orquestra del Gran Teatre del Liceu de Barcelona. Després
de cursar estudis superiors de clarinet al Conservatori Superior Municipal de
Barcelona, el 1960 fixà la residència a Tarragona. Entre 1969 i 1970 exercí de
professor de clarinet a l’acadèmia filial del Conservatori del Liceu, en el Centre de
Lectura de Reus, i el següent curs ho féu d’interí al Conservatori Professional de
Música de la Diputació de Tarragona, organisme que el nomenà professor especial
de clarinet de dit Conservatori, en virtut del concurs oposició guanyat, en règim
funcionarial. El 1980 n’era nomenat sotsdirector, i el 1983, a proposta del Consell
del Patronat de la Fundació Pública del Conservatori, era investit com a director
26. Llorens [1998] i Panadès [1998].
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del Conservatori de Tarragona i de les seves delegacions a Reus i a Tortosa, càrrec
que ocupà fins a la seva jubilació l’any 1995. Com a màxim responsable del centre,
hagué de conduir l’aplicació de la LOGSE al sistema educatiu musical, i supervisar
les darreres obres de restauració a la Casa Montoliu (moblament, pintures, etc.).

el personal

La seva trajectòria musical passa, entre d’altres fites, per haver estat clarinet solista
de l’Orquestra Simfònica de Mataró i per haver pres part en un concert amb la
Jove Orquestra Simfònica de Londres. En 1949 va fer estada quatre dies a la casa
de José Iturbi, i les seves vivències, fotografies i apunts biogràfics foren la base del
premi Jaume I dels CXXV Jocs Florals de la Ciutat i Regne de València 200827.
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Isabel Bargalló Bargo
Va néixer a Reus el 14 d’agost de 1946. El 1965 aconseguí el títol de pianista en
grau professional, i entre 1966 i 1972 rebé classes de tècnica i d’interpretació
del compositor Eduardo Sainz de la Maza, període al final del qual assolí les
especialitats de Guitarra i Violí. L’any 1967 se li feia menció honorífica del
Concurs Nacional de Violí de l’Instituto Musical de Tarragona, i dos anys més tard
gaudia d’una beca de la Diputació per ampliar els estudis musicals. El 1971
prengué part en el Curs Internacional de Direcció Coral i Pedagogia Musical
per a Infants a Coeur Joie Lyon, Orfeó Lleidatà. Fins al 2004 participà en diversos
cursos i seminaris d’ensenyament, d’història i anàlisi de la música d’iniciació, i de
perfeccionament, d’interpretació del cant gregorià, etc.

27. ACM, Curriculum Vitae d’Eleuteri Sanchis Rodenes; Memoria [1983] 9.

La seva carrera docent s’encetava el 1966, quan impartí classes de guitarra al
Conservatori Elemental de Música de l’Instituto Musical de Tarragona. El 1970
era professora titular del Conservatori Professional de Música, on impartia des
de 1986 classes d’estètica i d’història de la música, de la cultura i de l’art. El
1982 va tenir a càrrec la secretaria del Conservatori i entre 1995 i 2000 en fou la
directora. El 2004, actuà com a professora associada del Departament d’Història
de la URV, a temps parcial28.
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Marta Sardaña Álvarez
Nascuda a Saragossa l’any 1961, inicià els estudis de música als 6 anys, a
Vinebre, i s’examinà al Conservatori Professional de Música de Saragossa. En
traslladar-se a la població del Morell continuà els estudis musicals al Conservatori
Professional de Música de la Diputació de Tarragona, primer en règim d’alumna
lliure, amb la professora M. Carme Godall, i més tard com a alumna oficial, sota
les directrius de la professora Núria Delclòs. Completà el grau superior amb
la pedagoga i concertista Liliana Maffiotte, i obtingué el Premi d’Honor fi de
carrera. Posteriorment obtingué el Títol de Música de Cambra al Conservatori
Superior Municipal de Música de Barcelona.

28. ACM, Curriculum Vitae de M. Isabel Bargalló Bargo; Memòria [1983] 26 i 15; IMT [1977] 10.

Fou becada per participar al XIV Curso Manuel de Falla (Granada), en l’especialitat
de pianista de repertori, amb el professor Félix Lavilla, i posteriorment al
II Curs d’Interpretació de Música de Cambra (l’Espluga de Francolí), on treballà
amb Rosa Sabater. Ha assistit a cursos de perfeccionament amb professors com
Monique Deschaussées, Paul Schilhawsky, Yerzy Artyss, Roberto Bravo, Andras
Kemenes, Edith Fischer i Josep M. Colom, entre d’altres.
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Completà la seva formació pedagògica amb la diplomatura de magisteri en
l’especialitat d’educació preescolar. El 1983 formà part del quadre de professors
que inauguren la Casa Montoliu com a seu del Conservatori de la Diputació, on
impartia classes de solfeig i piano. El 1992 guanyà per oposició la plaça titular de
piano al centre esmentat, i passà a impartir classes de piano, música de cambra i
pianista de repertori.

66

Ha realitzat cursos de formació en gestió i qualitat. Entre 1996 i 2000 ocupà el
càrrec de cap d’estudis. Des de l’abril de 2000, exerceix el càrrec de directora de
l’Escola i Conservatori de Música de la Diputació de Tarragona, compaginant-ho
amb la tasca docent. Sota la seva direcció s’han consolidat diverses formacions
com l’Orquestra Simfònica, l’Orquestra de Cambra, els cors o els conjunts
instrumentals de vent i percussió. Ha impulsat la projecció del centre aconseguint
la qualificació ISO 9001 pel Conservatori de Tarragona.

El professorat
Al llarg d’aquest més de mig segle d’existència, el Conservatori de Música de
Tarragona ha vist passar un bon nombre de professionals docents que hi han
esmerçat part de la seva vida laboral i el millor de si mateixos, en la noble comesa
de l’ensenyament musical. Recordar-los a tots, com seria el nostre propòsit,
és una tasca difícil d’aconseguir, perquè entre titulars, eventuals, becats, etc.,
sempre ens en deixarem algun. En tot cas, confiem que hom es faci càrrec que
aquest possible o possibles oblits són del tot involuntaris.
Hem disposat, en una taula, tots aquells professors de què hem tingut notícia
a través de la documentació de l’Arxiu del Conservatori i publicacions afins,
especificant, en cada un d’ells, l’especialitat i una data orientativa de partida,
per situar l’etapa en què sabem que van impartir classes. Partim des de l’Instituto
Musical, primer antecedent del Conservatori i planter des d’on van sorgir els primers
professionals i acadèmics, però estructurem la llista en apartats, per èpoques,
amb la intenció d’oferir una radiografia de l’equip docent del Conservatori en els
moments claus de la seva història. En cursiva, van els noms dels professors que ja
figuraven en anteriors quadres docents. També hem intercalat un apunt biogràfic
d’alguns professors.
Secció d’Ensenyament de l’Instituto Musical de Tarragona a partir de 1940
Professorat	Especialitat

Josep Andreu
Josep Ayala
Josep Català Rufà
Josep Chipell
Miquel García
Llorenç Mestre
Lluís Roig Vidal

Harmonia i composició
Clarinet
Violí
Flauta
Instruments de vent de metall
Solfeig i teoria
Piano

Escola de Música de l’Instituto Musical de Tarragona a partir de 1950
Professorat	Especialitat

Josep Català Rufà
Jordi Ferret Torelló
Carme Flexas Escoda
Teresa Larios Canals
Antònia Quesada Ors
Jaume Rué Esqué
Isabel Sans Mallafré

Violí
Solfeig i piano
Piano superior
Solfeig i piano
Solfeig i teoria
Solfeig
Solfeig i piano
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Celebració de Sta. Cecília: Sra. Bargalló, Sr. Baixauli, Sr. Mariné (president de la Diputació) i Sr. Sanchis.
Restaurant Fortí de la Reina, 22 de novembre de 1995. FOTO CHINCHILLA

Josep Català Rufà (1887-1965)
Un dels primers especialistes en violí que va tenir Tarragona, amb una tasca de
gran qualitat i erudició musical demostrada en les sales de concert més il·lustres
d’Europa, ha estat Josep Català Rufà, nat a la capital l’any 1887. Dedicat
plenament a la música, el seu primer mestre fou Rafael Gabriel, i amb molt pocs
anys va ser presentat en públic. De ben jove passà a Barcelona, on amplià estudis
d’harmonia, composició i instrumentació amb Felip Pedrell i perfeccionà el violí
amb el cèlebre Crickboom.
Després d’una llarga estada a l’illa de Cuba, on es donà a conèixer com un consumat
violinista i un notable concertista, tornà a Catalunya i s’instal·là definitivament
a Tarragona. Llavors oferí diversos recitals per les capitals d’Espanya; també
a Tarragona, el 1915 al Teatre Principal, l’any 1917 al Coliseu Mundial, amb
l’orquestra Mendelssohn; el 1919, amb l’Orfeó Tarragoní, i al Teatre Principal,
etc. A la seva ciutat sovint actuava al Teatre Metropol, dependent d’Acció
Catòlica, i oferia concerts a l’Ateneu Tarraconense, a La Artesana i en d’altres
societats culturals locals. Amb el temps, arribaria a oferir el seu art musical per
tot Itàlia, França, Espanya, Portugal, Alemanya, Luxemburg i Dinamarca. La
dècada dels anys vint, fundà l’orquestra de corda Pro Arte, amb la qual donà
nombroses audicions, d’entre les quals eren especialment recordades les ofertes
a la pedrera d’El Mèdol. A la dècada dels anys quaranta, Català Rufà limità
les actuacions a concerts locals organitzats per l’Instituto Musical, acompanyat

El professor Josep Català Rufà impartint classe a l’alumne Josep M. Brull. FOTO CHINCHILLA

de figures com: Paquita Diéguez (violí), Carme Flexas (piano), Josep Chipell
(flauta), Joan Dasca (violí), etc.
La seva trajectòria docent la inicià en el seu domicili de la Rambla Nova núm. 26,
on obtingué un considerable prestigi el seu ensenyament pedagògic de la música.
Ben entrat el segle xx oferia classes de violí al Centre d’Instrucció Musical del
Saló Ayné, propietat de Juan Ayné. Durant els anys trenta d’aquesta centúria,
impartí classes de la seva especialitat a la filial del Conservatori del Liceu de
Barcelona, sota la direcció de Mn. Francesc Tàpies Torres, juntament amb
d’altres destacats professionals de la música com: Lluís Roig Vidal, Xavier Gols
Soler, Josep Juncà o Maria Baixeras29.
Després de la Guerra Civil, Català Rufà exercí la seva activitat docent a l’Instituto
Musical, també dirigit per Mn. Tàpies, a les dependències del Teatro de Educación y
Descanso, a l’antic Ateneu, on s’impartiren classes de: clarinet, flauta, harmonia i
composició, instruments de vent de metall, piano, solfeig i violí. Així fou com, en
crear-se l’Escola de Música l’octubre de 1950, s’hi incorporà, i acudí els quatre
anys següents a la seu de l’antiga Escola de la Normal, al carrer Major. Creat
el Conservatori Elemental de Música, per decret de 28 de maig de 1954, quedà

29. Baixauli [1969] 93-94.
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integrat a l’equip de professors en l’organització de classes d’orientació per a
cursos superiors30.
Josep Català Rufà, soci d’honor de l’Instituto Musical (1944), va ser membre
destacat de l’Associació de Músics de Tarragona, i n’ocupà la presidència i altres
càrrecs directius. Compongué algunes sardanes i música clàssica, popular i
religiosa. Juntament amb la música, també va tenir temps de desenvolupar les
seves altres dues grans passions: les arts escèniques, fent d’apuntador en diverses
representacions, i els escacs, com a directiu i president del Club d’Escacs de
Tarragona. Del seu matrimoni amb la tarragonina Dolors Llorens i Rovira no
va tenir descendència. Va morir el 1965, i té un carrer que li dedicà el consistori
municipal de Tarragona, en la zona dels edificis Torres Jordi.
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Jaume Rué i Esqué (1887-1964)
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Nat el 1887 a Cervià de les Garrigues, quedà orfe de molt jove. A Cervià
l’organista local li donà les primeres classes de solfeig i piano. Als nou anys passà
a Girona, amb el seu oncle Mn. Miquel Rué, mestre de capella de la Catedral
gironina, el qual guanyaria per oposició el mateix càrrec a la seu de Tarragona,
on van instal·lar-se. En aquesta capital consolidà els estudis de solfeig, piano i
violí (instrument del què arribà a ser un virtuós), s’especialitzà en cant coral i
aprengué composició i harmonia. Clogué els estudis al Conservatori Superior de
Música de Barcelona.
Durant els anys cinquanta, impartí classes de piano a l’Escola de Música de
l’Instituto Musical, a l’edifici de l’antiga Escola de la Normal, fent equip amb
Josep Català Rufà i la concertista Carme Flexas Escoda, entre d’altres. Amb
molts d’aquests, passà al Conservatori Elemental de Música quan aquest fou
creat el 1954. Paral·lelament, impartia classes als Germans La Salle.
A banda de la seva trajectòria docent, Rué i Esqué fundà de jove una orquestrina
que oferia vetllades musicals; participà en els concerts de la Societat Filharmònica
tocant amb admirable mestratge diversos instruments a més dels que havia
estudiat, com la viola, l’orgue i l’harmònium; actuà moltes vegades al Saló Modern,
al Teatre Mundial i al de l’Ateneu; dirigí la Societat Coral l’Àncora durant deu
anys; formà un prestigiós quintet de festes socials i una agrupació musical de
cambra i orquestra. A més de la seva activitat com a docent i intèrpret, compongué
diverses peces entre les quals destaquen algunes caramelles, advocacions en el
tema dels goigs, cançons en català i el solemne Te Deum amb motiu de l’ordenació
sacerdotal del seu fill Josep M.

30. AHDT, Cultura, Cpf., 2 (1927-1949), exp. núm. 6, i 9 (1954), exp. núm. 19.

Del seu enllaç amb la tarragonina Teresa Pau, fou pare de cinc fills. Jaume Rué
morí a Tarragona el 1964.

Carme Flexas (1925-2005)
Carme Flexas Escoda va néixer a Tarragona l’11 de juny de 1925 al número 8
del carrer del Cos del Bou. Els seus pares, Mateu (d’origen mallorquí) i Carme,
s’adonaren ben aviat de la sensibilitat per la música de la seva única filla. Aquesta,
als tres anys, ja mostrava un sorprenent interès per les retransmissions d’òpera
que feien a la ràdio i, en aquesta curta edat, demanava cada dia deu cèntims
perquè un músic ambulant toqués especialment per a ella davant de casa seva.
La inclinació cap a la música de la nena Carme Flexas va ser afavorida en tot
moment pels seus progenitors. A l’edat de cinc anys la varen portar a rebre
lliçons de piano a casa d’Adela Gabriel, una amiga de la família. Vista la natural
predisposició que tenia pel piano va continuar estudiant-lo al col·legi de les
monges dominiques de Tarragona, de la mà de sor Corazón. L’esclat de la guerra i
el perill dels bombardejos van fer que la família Flexas-Escoda se n’anés a viure
en un mas als afores de la ciutat i, per uns anys, els estudis musicals de la jove
Carme es van paralitzar. En acabar la guerra els continuà al Conservatori del
Liceu, on obtingué el primer premi de piano final de carrera sota la direcció del
mestre Guillem Garganta.
Conèixer la família Darder a la dècada dels anys quaranta representà un fet
d’enorme transcendència en la formació humana i intel·lectual de la incipient
artista. La casa de Bartomeu Darder i Pericàs i Maria Seguí, mallorquins, situada
al número 1 del Pla de la Seu, era oberta a tothom però hi trobaven aixopluc
especialment les persones interessades en qualsevol manifestació artística. En les
tertúlies que s’hi organitzaven, d’un caliu cultural extraordinari, hi participaven,
entre d’altres, l’escultor Lluís Saumells, el filòsof Robert Saumells, el poeta
Miquel Melendres i els historiadors Rafael Ballester i Manuel de Montoliu.
Fou gràcies sobretot a aquest darrer, i mercès a una carta seva, que el 1949 la
carrera de Carme Flexas donà un tomb important i definitiu en entrar en contacte
amb el mestre Frank Marshall i amb la seva alumna Alícia de Larrocha. Les
lliçons que va rebre d’ambdós permeteren que la seva tècnica pianística agafés un
important impuls i perfeccionament que resultà cabdal en la seva formació com a
pianista i com a professora. En aquesta època estudià harmonia amb els mestres
Joan Suñé i Sintes i Cristòfor Taltabull i també piano amb Josep Cubiles.
El desig creixent de perfeccionar-se i la seva infatigable recerca de la “veritat”
musical la dugué a rebre classes de Guido Agosti als cursos d’estiu de l’Acadèmia
Chigiana de Siena i de Nadia Boulanger a París, dues figures de primeríssima
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línia en l’univers musical d’aquella època i mestres d’una generació sencera de
compositors, directors d’orquestra i pianistes. Per les seves mans van passar
músics de tot el món que han omplert els escenaris de les sales de concert més
importants dels darrers seixanta anys. Especial esment cal fer també de la seva
participació en els Cursos Internacionals de Música de Santiago de Compostel·la,
on conegué i treballà amb les insignes cantants Conxita Badia, Concepció Callau
i la incipient Montserat Caballé; també amb el compositor Frederic Mompou i el
gran violoncel·lista Gaspar Cassadó, amb qui va fer nombrosos concerts. Aquesta
col·laboració quedarà forjada en lletres d’or en la seva trajectòria professional
com a intèrpret.
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Carme Flexas realitzà una notable activitat concertística amb actuacions arreu
de Catalunya, Galícia, València, Astúries, Andalusia i Canàries. A l’estranger féu
concerts a Brussel·les, on va gravar per a la ràdio i la televisió, i va fer una llarga gira
amb l’Agrupació de Ballet Clàssic d’Emma de Miranda per tot Espanya, el Marroc
i Algèria. També va realitzar actuacions amb el violinista grec Byron Colassi, la
soprano Maria Rosa Barbany i el tenor Joan Sabaté, amb qui va fer enregistraments
per a TVE i RNE. De les seves darreres aparicions en públic com a intèrpret els
anys setanta i vuitanta cal remarcar la seva col·laboració amb el trio Flexas-AlpisteMotatu i, especialment, un recital memorable a l’Espluga de Francolí l’any 1977.
En un àmbit no estrictament musical, l’any 1978 (el mateix dia en què van
concedir la Flor Natural a la seva amiga poetessa Olga Xirinacs) va exercir de
Reina de la Festa dels Jocs Florals de Barcelona (els primers després del 1936)
compartint lloc d’honor a la presidència amb artistes de la talla del pintor Joan
Miró, entre d’altres.
Amb tot, però, la dedicació primordial en els últims cinquanta anys de la seva
vida fou l’ensenyament, i és en aquesta faceta que el seu mestratge agafa la seva
veritable dimensió. El 1950 entrà a formar part del claustre de professors de
l’Escola de Música de l’Instituto Musical de Tarragona (escola fundada el 25 d’agost
d’aquell any sota la presidència d’Eduard Baixauli i que més tard esdevingué
Conservatori Professional), en la qual impartí la docència durant trenta anys
com a professora titular dels cursos superiors de piano i música de cambra.
Un punt i a part mereix la seva relació amb l’Escola de Música del Casal de
l’Espluga de Francolí que fundà el 1978 i d’on fou directora fins al 1990. El seu
contacte musical amb aquesta vila sorgí del concert abans esmentat del 1977.
La connexió i afinitat que es produí amb el públic des de les primeres notes
de la vetllada desembocà en un estret lligam que, gràcies a l’interès de Lluís
Carulla i Canals i, especialment, de Josep M. Vallès (autèntica alma mater del
projecte), fou decisiu en la creació de l’Escola de Música, una iniciativa privada
única en aquell moment, atrevida i que obtingué un gran ressò. Carme Flexas

tenia l’oportunitat, finalment, de crear de soca-rel el projecte d’educació musical
que havia anat covant al llarg dels anys. Durant un temps, paral·lelament, també
fou cap del Departament de Piano del Conservatori de Cervera, ciutat on també
és molt recordada.
Entre tots els que la van conèixer hi ha la unanimitat a assenyalar que Carme
Flexas ha estat una persona irrepetible i extraordinària des de tots els punts de
vista. Dotada d’una gran afectivitat i d’un gran mestratge, fruit d’una formació
sòlida i d’una insuperable sensibilitat artística, ha deixat una forta empremta en
els que la van tractar i en els llocs per on va passar.
En una entrevista que li feren el 1986 explicava amb claredat diàfana: “Necessito
traspassar els meus coneixements pianístics i humans als nois i noies que preparo
perquè la formació musical no només consisteix a aconseguir una depurada
tècnica instrumental sinó també a formar, a la vegada, persones sensibles i amb
un fort component espiritual. Aquesta simbiosi, la unió de la formació humana i
tècnica, és la constant indefugible per al sorgiment de vertaders artistes”.
Carme Flexas morí el 14 d’octubre de 2005 als vuitanta anys a la Residència Sant
Camil de Sant Pere de Ribes.
Conservatori Elemental de Música a partir de 1954
Professorat	Especialitat

Joaquim Amela Guillot
Eduard Baixauli Morales
Isabel Bargalló Bargo
Lluís Bevià Amat
Carme Bové Vallvé
Carme Flexas Escoda
Teresa Larios Canals
Regina Marco
Teresa Martínez Figuerola
Teodor Padilla Lobato
Antònia Quesada Ors
Jaume Rué Esqué
Isabel Sans Mallafré
Francisca Vidal Guinovart
Pere Serra Vilas

Harmonia
Estètica i història de la música, de la
cultura i de l’art
Guitarra
Solfeig
Solfeig i piano
Piano
Solfeig i piano
Solfeig i piano
Violí
Solfeig, instruments de vent
(trompeta) i acordió
Solfeig i teoria
Piano
Solfeig
Cant
Solfeig
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El president de la Diputació Sr. Ventura i els professors Sr. Bevià, Sr. Ruiz i Sr. Padilla. Octubre de 1974.
FOTO CHINCHILLA

Isabel Sans Mallafré
Va néixer a Tarragona el 15 d’abril de 1929. Estudià batxillerat al Col·legi dels
Sagrats Cors de Tarragona i va obtenir el títol per la Universitat de Barcelona
l’any 1947.
Sans Mallafré passà a estudiar al Liceu de Barcelona i al Conservatori Superior de
Música de València, i va obtenir els títols superiors de Piano i Música, i també els de
Solfeig i Acompanyament. Va realitzar estudis d’harmonia amb el mestre Cristóbal
Taltabull (del 1974 al 1977) i amb els catedràtics del Conservatori de Madrid P.
Massó i Daniel Bravo. Va completar la seva docència musical amb diversos cursos
de formació pedagògica com els de: Kodály, Martenot, Williams, Irineu Segarra,
Orff de percussió musical i Llongueres de rítmica i expressió corporal.
La seva formació també s’ha estès als camps de la docència i del teatre, en què va
obtenir el títol de mestre per l’Escola de Magisteri de Tarragona, i perfeccionà la
vessant escènica amb cursos teatrals com: La màscara i l’actor, amb Lluís Graells;
El joc escènic, amb Philippe Gautier, o el Curs de Teatre Musical, amb Ramon Simó,
entre d’altres.
Exercí de professora titular de piano en el Conservatori Elemental de l’Instituto
Musical, al qual accedí per oposició el 7 de desembre de 1951. Quan el Conservatori

deixà el grau elemental i passà a ser professional, va quedar integrada a la seva
plantilla, i en data 11 de desembre de 1970 fou nomenada cap d’estudis, càrrec
que exercí fins al 1992. Exercí paral·lelament la Càtedra de Música de la Facultat
de Ciències de l’Educació (URV) des de 1976. Es va jubilar el 1994.
A banda de la seva tasca docent al Conservatori de Música de Tarragona, ha donat
conferències a l’Aula de la Gent Gran, i també ha impartit cursos de postgrau de
música a la URV. Pel que fa als escenaris, a banda de la seva participació en
algunes companyies teatrals, va entrar a formar part com a actriu i pianista del
Col·lectiu de Teatre Necessari Trono Villegas, junt amb el qual va prendre part
en diverses obres i programes de TV3. Al llarg de tres anys, va representar el
personatge de la Tieta Lourdes, tant en el programa Malalts de tele amb Toni Soler
com en diferents pregons de festa major.
Conservatori Professional de Música (Diputació de Tarragona) a partir de 1970
Professorat	Especialitat

Joana Albiol Martorell
Eduard Baixauli Morales

Lluís Bevià Amat
Isabel Bargalló Bargo
Lluís Borràs Besora
Anton Cardó Colet
Antònia Coscojuela Dieste
Núria Delclòs Teixidó
Ramir Figueras Nogués
Carme Flexas Escoda
M. Teresa Martínez Figuerola
Dolors Nolla Martorell
Elisenda Ódena Virgili
Montserrat Oterino Gual
Teodor Padilla Lobato
Montserrat Pallarès Pons
Josep M. Raja Juncosa
Montserrat Rios Hevia
Maurici Ruiz García
Eleuteri Sanchis Rodenes
Xavier Sans Fortuny
Isabel Sans Mallafré
Pere Serra Vilas
Joan Tomàs Martorell
Pius Tur Mayans
Pau Vidal Guinovart

Guitarra
Estètica i història de la música,
de la cultura i de l’art
Solfeig, contrapunt, fuga,
composició i formes musicals
Guitarra
Guitarra
Piano
Piano
Piano i música de cambra
Guitarra
Piano
Violí i viola
Piano
Violí (substitucions)
Guitarra
Acordió i trompeta
Piano
Piano
Història de la música i cant coral
Harmonia
Clarinet i saxo
Cant coral
Solfeig
Piano
Violí
Piano
Cant
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Núria Delclòs Teixidó (1926-2008)
Les primeres lliçons de piano i la vocació a la música les va rebre del mestre Xavier
Gols. Seguí estudis de perfeccionament de piano a Barcelona, amb els professors
Guillem Garganta i Liliana Maffiotte, i també amb Monique Deschaussées.
Guanyà una beca de la Diputació de Tarragona i seguí diversos cursos amb
Jacques Février i Marguerite Long, a l’Acadèmia de Música de Marguerite
Long - Jacques Thibaud, a París.
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Durant l’exercici de la carrera, i també fent de promotora musical, va treballar en
la recuperació de bona part de la cultura musical del país, investigant, estudiant
i interpretant bona part de les obres dels grans mestres catalans: Granados,
Albéniz, Morera, Nin, Toldrà, Blancafort, Gols, Gerhard... Tot ho va transmetre
a través d’execucions personals i de lliçons mantenint relació amb molts dels que
van ser alumnes seus, que s’han anat professionalitzant i exercint de músics en
diversos llocs. També va col·laborar artísticament en represes de música teatral i
de gènere i en noves produccions de música d’espectacle.
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Va començar molt jove a donar concerts com a pianista solista en grups de cambra,
i mai no va deixar d’actuar en públic, tocant, entre altres poblacions, a Tarragona,
Barcelona, París, Palma de Mallorca, Màlaga, Reus, Falset, Capçanes, Vilanova
d’Escornalbou, Vilanova i la Geltrú i Sitges. Destaquen els concerts de lied amb
les sopranos Maria Dolors Aldea, Maria Cid i M. Teresa Valls i amb els tenors
Josep M. Fort i Carles Masdeu i la seva participació en espectacles de dansa
amb Isabelle Barbier. Va realitzar acompanyaments de recitals de poesia amb
Xavier Amorós, Olga Xirinacs, Joan Duran i Dolors Joanpere, entre altres. El
30 de març de 2003 l’Ajuntament de la ciutat de Tarragona, interpretant el sentit
general del veïnat, li va concedir el Diploma de Serveis Distingits.
Durant disset anys, exercí de professora de piano, per oposició, del Conservatori de
la Diputació de Tarragona. També en fou subdirectora. Hi impartí classes de música
de cambra i de corepetidor a l’Aula de Cant. Conjuntament amb la professora Isabel
Sans Mallafré, va organitzar durant deu anys els cursos internacionals d’estiu del
Conservatori per a virtuosisme d’instruments i de cant, amb la participació de
pedagogs de renom mundial. Igualment, va recuperar per al Conservatori de la
Diputació de Tarragona l’ensenyament del grau superior de piano. Va ser membre
del tribunal de concursos i oposicions musicals en diverses ciutats.
Des de 1950 va ser membre de Joventuts Musicals de França, a París. A l’inici
de la dècada dels seixanta va fundar i presidir Joventuts Musicals de Tarragona.
Des de 1981 fins a 1983 presidí l’Associació de Pares d’Alumnes del Conservatori
de Tarragona, des d’on va organitzar el curs de pedagogia musical per a mestres de
música a les escoles, pel mètode del pare Ireneu Segarra basat en el folklore català,

amb resultats positius i permanents a les escoles i per als ensenyants. Igualment des
de l’Associació de Pares, intervingué en l’emplaçament definitiu del Conservatori
de la Diputació, a la Casa Montoliu, carrer de Cavallers núm. 10. Durant tres anys
consecutius va concertar l’acord entre l’Aula de Cant del Conservatori i l’Escola
d’Art Dramàtic Josep Yxart de l’Ajuntament de Tarragona, pel qual funcionà
l’Escola d’Òpera. Ella mateixa hi col·laborà al costat de professors de cant i
teatre de reconeguda vàlua. L’any 1990 va fundar Cavallers 10, grup tarragoní
que divulgà la música contemporània, amb la participació d’artistes notables
d’aquesta especialitat. En nom de l’associació Cooperativa Obrera Tarraconense,
l’any 1994 va organitzar diversos cursos de teatre musical, amb la participació
de docents de fama reconeguda i d’alumnes amb gran profit. Va intervenir en la
producció i dugué la direcció musical i l’acompanyament pianístic dels espectacles
de teatre musical dels carnavals, de 1994 a 2002, al Magatzem de la Cooperativa
Obrera Tarraconense. L’any 2003 fundà l’Associació Cultural Drama Nou, que
ha promogut la producció d’espectacles de música teatral i òpera.
A primers dels anys vuitanta, amb Sergi Xirinacs com a regidor de Cultura,
Núria Delclòs va dur a terme, junt amb Teresa Valls, la direcció artística de la
Coordinadora de Música del Centre Municipal de Cultura, que va proporcionar
l’ensenyament de música a les escoles públiques de Tarragona i concerts i actuacions
conjuntes de fins a tres mil infants de 1r, 2n i 3r grau, amb la mestra Lluïsa Garcia
com a regidora d’Ensenyament; també va organitzar el cicle Concerts de Tardor,
amb músics tarragonins, i sengles homenatges als compositors Joan Guinjoan i
Xavier Gols, i va ser fundadora del Cor Ciutat de Tarragona i l’Orquestra Ciutat
de Tarragona.
L’any 2002, a iniciativa de Núria Delclòs, l’Ajuntament de Tarragona, amb Albert
Vallvé com a regidor de Cultura, va celebrar el centenari del compositor tarragoní
Xavier Gols. En l’homenatge de Gols, s’edità música i textos i es feren concerts.
Conservatori Professional de Música (Diputació de Tarragona) a partir de 1983
Seu a la Casa Montoliu
Professorat	Especialitat

Joana Albiol Martorell
M. Dolors Aldea Cabré
Isabel Bargalló Bargo
Lluís Bevià Amat
Teresa Borràs Pàmies
Jose Antonio Calvo Arnaiz
Anton Cardó Colet
Teresa Català Boixados

Guitarra
Cant
Guitarra
Contrapunt, fuga, composició
i formes musicals
Solfeig
Piano, estètica i història de la música,
de la cultura i de l’art
Piano (en excedència)
Cant
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Núria Delclòs Teixidó
Jordi Domingo Argilaga
Josepa Fernández Cardona
Carme Flexas Escoda
Jorge del Fresno
Consol Güell Querol
Albert Llanas Rich
Francesc Llongueres Roch
Clara Llop Bosch
Vicente López Gurrea
Ruth López Roman
Liliana Maffiotte Olivencia
M. Teresa Martínez Figuerola
Dolors Nolla Martorell
Mercè Obiol Lucas
Montserrat Oterino Gual
Teodor Padilla Lobato
Cèsar Daniel Pastor Bertran
Lourdes Pfeiffer Urreaga
Enric Prats Borràs
Josep M. Raja Juncosa
Eleuteri Sanchis Rodenes
Isabel Sans Mallafré
Marta Sardaña Álvarez
Pere Serra Vilas
Anton Noguera Guinovart
Zoraida Alcaraz Martínez

Piano i música de cambra
Piano i solfeig
Piano
Piano (en excedència)
Violoncel
Piano
Piano i solfeig
Música de cambra
Piano
Trompeta
Solfeig i clave
Piano superior
Violí i viola
Piano
Cant
Guitarra
Acordió i trompeta
Piano
Violoncel
Violoncel
Piano (en excedència)
Clarinet i saxo
Solfeig
Piano i solfeig
Piano
Solfeig
Piano

M. Dolors Aldea
Va néixer a Tarragona. Des de molt petita comença a estudiar música i dansa.
Als 15 anys acaba la carrera de piano al Conservatori del Liceu de Barcelona i
comença de seguida la de cant. Finalitzada aquesta ingressa al Mozarteum de
Salzburg, on estudia tècnica del cant i interpretació del lied amb Liselotte Egger
i Paul Schilhawsky. Acaba amb la qualificació cum laude. Després treballa la
música francesa amb Gérard Souzay, i també va ser la seva ajudanta als Cursos
Internacionals d’Estiu de Niça.
Manté una intensa activitat concertística, dedicada sobretot al lied i l’oratori.
Actua a Europa, Amèrica Llatina i el Japó. Té un repertori molt extens que va
des del barroc fins als compositors contemporanis.
Posseeix nombrosos premis i distincions, entre els quals destaquen el Premi a la
millor soprano lleugera al Concurs Internacional Francisco Viñas i la Medalla

Quadre de professors del Curs 1983-1984. Casa Montoliu. Primera fila d’esquerra a dreta: Montse Oterino,
Teodoro Padilla, M. Teresa Martínez, Jordi Domingo, Marta Sardaña, Consol Güell i Albert Llanas. Segona
fila d’esquerra a dreta: Pere Serra, Isabel Bargalló, Lluís Bevià, Isabel Sans, Dolors Nolla, Núria Delclòs,
José Antonio Calvo, Eleuteri Sanchis, Joana Albiol i Cèsar Pastor. FOTO CHINCHILLA

Dolors Aldea. Concert a la Catedral de Tarragona. Director: Francesc Llongueres. FOTO ENFOC
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Bernhard Paumgartner “per la seva extraordinària interpretació de l’obra vocal
mozartiana”. També és guanyadora del Concurs Mozart a Salzburg.
Va ser professora del desaparegut Centre d’Estudis Musicals de Barcelona,
del Conservatori de la Diputació de Tarragona, del Conservatori Municipal de
Terrassa, de l’Institut del Teatre de Barcelona, de l’Escola d’Òpera de Barcelona
i dels Cursos d’Estiu d’Òpera del Teatre Fortuny. Actualment és professora del
Conservatori del Liceu de Barcelona, i ha impartit classes magistrals a Espanya,
França, Alemanya, Xile, l’Uruguai, Colòmbia, l’Argentina, el Brasil i el Japó.

el personal

En el temps que va treballar al Conservatori de Tarragona va rellançar l’Aula de
Cant, donant-li una estructura que en aquell moment va ser pionera, i que constava
de classes de tècnica, interpretació, idiomes i tallers d’òpera, aquests últims en
treball setmanal amb un professor de la desapareguda Escola Municipal d’Art
Dramàtic, amb la qual s’establí un conveni d’intercanvi, fet que també donava als
estudiants de cant l’ocasió de col·laborar en els muntatges d’aquesta escola.

80

També va col·laborar en la creació del Cor Ciutat de Tarragona, d’on va ser la
primera professora de tècnica vocal.

Liliana Maffiotte
Nascuda a Barcelona, estudià al Conservatori Superior del Liceu, amb M. Llatas,
i amplià la seva formació pianística amb M. Canals, P. Barbizet, A. Mozzati i
M. Deschaussées.
Li concediren la Medalla d’Or per unanimitat en el Concurs Internacional Viotti
d’Itàlia, obtingué la Primera Medalla i guanyà el premi d’interpretació de música
francesa en el Concurs Internacional Maria Canals de Barcelona. Realitzà gires
per Europa, l’antiga URSS, Amèrica del Sud i l’Àfrica central, i oferí recitals i
classes magistrals en diverses universitats dels EUA.
L’any 1983 enregistrà obres de Poulenc i Satie i obtingé el Premi Nacional
del Ministeri de Cultura. Molt vinculada a la música contemporània, ha estat
convidada als festivals internacionals de Venècia, l’Havana, Ginebra, Minsk,
Barcelona, París... Estrenà obres de diferents compositors com Montsalvatge,
Guinjoan i Mestres Quadreny, entre d’altres. En reconeixement a aquesta tasca,
l’any 1994 li atorguen el Premi Nacional de Música de la Generalitat de Catalunya
al millor intèrpret de música contemporània.
Paral·lelament a la seva carrera com a solista, ha col·laborat assíduament amb
cantants. Ha realitzat concerts amb M. Caballé, C. Bustamante, D. González,
R. Pierotti i E. Serra, entre d’altres. En la seva discografia destaca l’enregistrament

Liliana Maffiotte. Concert a la Catedral de Tarragona. Director: Francesc Llongueres. FOTO ENFOC

d’obres de Mozart amb Montserrat Caballé i el Quintet Vocal de Catalunya, i
cançons d’autors catalans amb el tenor Dalmau González.
En l’àmbit pedagògic ha treballat en diferents centres musicals, on destaca la
seva tasca en el Conservatori de Música de la Diputació de Tarragona coordinant
el Departament de Piano i impartint classes als alumnes de cicle superior. Ha
estat catedràtica de Música de Cambra del Conservatori Superior Municipal
de Barcelona. Tant la crítica com prestigiosos compositors consideren Liliana
Maffiotte com una pianista amb un gran poder de comunicació.
Conservatori Professional de Música (Diputació de Tarragona) a partir de 1993
Seu a la Casa Montoliu (Pla d’Estudis de la LOGSE)
Professorat	Especialitat

Adela Alegre Torlà
Francesca Artigues Florit
Sebastià Bel Domènech
Heindrum Bergander
Montserrat Blay Boquera
Montserrat Blay López
Joan Carles Bonfill Sancho

Piano
Piano
Percussió
Llengües estrangeres (anglès)
Llenguatge musical
Llenguatge musical
Viola i violí
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Patrick Borne
Alan Branch
Ivonna Burzynska
Jonathan Camps Ventura
Montserrat Canela Grau
Francisco Cano Torres
Marina Ciuró Marqués
Jorge Echeverri Trujillo
Ariadna Faustino Aldea
Joan Ignasi Ferrer Piñol
Cristián Florea
Neus Fontestad Fontestad
Gemma Freixes Font
Joan Josep García Acuña
Juli Garola Bartolí
Oriol Giralt Martínez
Vanessa Gispert Oberholzer
Neus Guiu Ritort
Trent Hellerstein
Fàtima Hidalgo Cabrera
Núria Jiménez Alario
Alexis Lanza Bermejo
Noelia Lerma Granell
Mario Lisarde Beinat
Ruth López Roman
David Magrané López
Paula Martí Fandos
Joan Martí Frasquier
Raúl Martínez Lorente
David Martínez Domènech
Montserrat Martínez Martínez
Joan Miquel Marzà de la Salud
Josep Mateu Pérez
Mònica Miralles García
Gerard Moreno Sabaté
Antonio Moreno Roch
Mercè Obiol Lucas
Jordi Olivé Salvadó
Rubén Perelló Blanquer
Mònica Pons Barreras
Laura Puerto Cantalejo
Bernarda Quesada Ugalde
Angelita Rabe

Llengües estrangeres (francès)
Pianista acompanyant
Violí
Contrabaix
Llenguatge
Tuba
Piano
Violoncel
Tècnica Alexander
Viola
Orquestra i música de cambra
Percussió
Violí
Piano
Violí
Piano
Lleguatge musical
Piano
Contrabaix
Clarinet
Piano
Violoncel
Fagot
Contrabaix
Clave i llenguatge musical
Orquestra i música de cambra
Llenguatge musical
Saxòfon
Cant coral
Clarinet
Pedagogia
Trompa
Orgue
Llenguatge musical
Llenguatge musical
Tècnica Alexander
Cant
Cant coral
Trombó
Piano
Clave
Violí
Llengües estrangeres (alemany)

Montserrat Rios Hevia
Montserrat Rios Rallé
Carles Robert Bassa
Andreu Roig Fabregat
Jorge Romero Falqué
Francesc Sánchez Macias
Francisco Miguel Sanchis Taberner
M. Carmen Santana Fariña
Víctor Santapau Salvador
Ana Sanz Campos
Àlex Sansó Collado
Núria Solé Solé
Alba Suanes Larena
Màxim Solanes Eroles
Remei Tell Rosic
Antoni Tolmos Tena
Jordi Torrent Curull
Robert J. Van Win
Joan Francesc Vidal Arasa

Cor
Pianista acompanyant
Llenguatge musical
Percussió
Pianista acompanyant
Violí
Percussió
Trompa
Piano
Trompa
Piano
Piano
Llenguatge musical
Oboè
Informàtica musical
Llenguatge musical
Piano
Violoncel
Llenguatge musical

Conservatori Professional de Música (Diputació de Tarragona). Curs 2008-2009
Seu a la Casa Montoliu (Plantilla actual) (Pla d’estudis LOE)
Professorat	Especialitat

Laura Abàs Boquera
Joana Albiol Martorell
Núria Andorrà Serret
Josep Vicens Arnau Tomàs
Isabel Bargalló Bargo
Caterina Blanco Sánchez
Inés Borrás Beltrán
Marta Bou Molins
Roland Cardona Segura
Lluís Castel Fort
Teresa Català Boixados
Anna Cester Bofarull
Núria Conesa Mathioux
Sergi Costes Ferré
Martí Ferrer Bosch
Laura Folch Eskelinen
Alba Rosa Forasté Ripoll
Rosanna García Sierra
Raúl Garrido Ciscar
Oriol González Santafé

Flauta
Guitarra
Percussió
Clarinet
Guitarra i història de la música
Llenguatge musical
Piano
Piano
Clarinet
Pianista acompanyant
Cant
Piano i anotomia del músic
Llenguatge musical
Clarinet
Orquestra, cor i música de cambra
Violoncel
Cant
Llenguatge
Trompa
Violí
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Roger González Santafé
Mercè Iglésias Marca
M. Dolores Jorge Adrià
Mireia Latorre Torres
Josep Llauradó Cardona
Montserrat Martorell Fabregat
Jordi Masip Masip
José Luis Moles Fernández
Elisenda Monné Cardona
Paco Montañés Alcañíz
Laura Nogueras Alquézar
Mercè Obiol Lucas
Montse Oterino Gual
Natàlia Oterino Gual
Núria Pascual García
Milagros Pastor Téllez
Kiev Portella Pons
M. Rosa Prats Bové
Rogeli Rodríguez Muria
Alejandro Royo Tena
Pau Santacana Gómez
Mila Santolaria Mairal
Marta Sardaña Álvarez
Antoni Sebastià Torrent
Robert Sirvent Tolsa
Jordi Soler Olivella
Quim Subirats Castell
Jordi Vergès Riart
Soledad Vicente Gamero
Paco Vidagany Nàcher
Miquel Villalba Auñon
Rodolfo Zanni Trucco

Viola
Llenguatge musical
Oboè
Llengües estrangeres (italià)
Clarinet
Tècniques corporals
Trombó
Violí
Piano
Percussió
Llenguatge musical
Cant
Guitarra
Piano
Violí
Llenguatge musical
Pianista acompanyant
Piano
Trompeta
Contrabaix
Fagot
Llenguatge musical
Piano
Harmonia i composició
Flauta travessera
Piano
Saxòfon
Orgue
Viola
Percussió
Pianista acompanyant
Violoncel

Conservatori Professional de Música (Diputació de Tarragona)
Seu a la Casa Montoliu (personal no docent del 1970 al 2008)
Personal	Especialitat

Montserrat Badia
Jordi Bresó Coch
Marta Cervantes Estrada
Montserrat Cirera Badia
Conxita Climent Cicujano
M. Jesús Cuadrado Martínez
Mariano Gasol Rubinat

Administració
Administració
Administració
Administració
Administració
Administració
Consergeria

Quadre de professors del curs 2008-2009. Casa Montoliu. ARXIU FOTOGRÀFIC DEL CONSERVATORI

Josep Gironès Descarrega
Juana González Tomé
Amparo Grau Orts
Josepa Jover Miró
Consuelo López Garrido
M. Asunción López Iparaguirre
Andrea Josefa López de Tena
Anna Magrinyà Vives
Consuelo Magaña López
José Moreno Alcántara
Elisenda Ódena Virgili
Rosa Paris Sangenís
Josep M. Plana Pujol
Esther Porta Ódena
Francesc Roca Carles
Fàtima Rosset Benito
Àngel Samaniego Ventura
Rafaela Sánchez Hernández
Margarita Sanz Gómez
M. Carme Vega Badia
M. Àngels Zabala Bonada

Consergeria
Neteja
Administració
Administració
Neteja
Administració
Neteja
Administració
Neteja
Administració
Administració
Neteja
Consergeria
Administració
Consergeria
Administració
Consergeria
Neteja
Consergeria
Administració
Administració
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Francesc Roca i Margarita Sanz. Consergeria. Curs 2007-2008. ARXIU FOTOGRÀFIC DEL CONSERVATORI

L’alumnat
L’Escola i Conservatori de Música de Tarragona ha proporcionat formació
musical a un gran nombre d’alumnes, tant de la ciutat de Tarragona com d’altres
poblacions properes. Amb les delegacions de Reus i Tortosa, es va ampliar
considerablement el territori d’ensenyament musical d’àmbit tarragoní. Cal
remarcar l’existència d’escoles de música reconegudes i/o autoritzades, les quals
han acabat d’estendre l’ensenyament musical a pràcticament tota la demarcació.
En són exemples les escoles de música d’Amposta (La Unió Filharmònica i
La Lira Ampostina), de Cambrils, de l’Espluga de Francolí, de Flix, de Móra
d’Ebre, de la Sènia, del Vendrell, de Valls, de Salou, de Torredembarra, de
Montblanc, del Morell, etc.
Amb el Pla d’Estudis de 1966, els alumnes es dividien en dos tipus, segons el
règim d’estudis: els alumnes oficials, és a dir, els que cursaven els estudis de
forma presencial al centre, i els alumnes lliures, els que cursaven els estudis en
d’altres centres externs i realitzaven els exàmens al centre per tal d’obtenir una
titulació.
Mentre el Conservatori de Tarragona va ser de grau elemental, els alumnes es
desplaçaven (acompanyats dels professors), primer, al Conservatori de València
i, posteriorment, al Conservatori de Saragossa, per realitzar els exàmens de les
assignatures de grau professional (música de cambra, transport i acompanyament,
i els cursos de 6è, 7è i 8è d’instrument). Per altra banda el Conservatori de Música
desplaçava els seus professors per realitzar els exàmens en les escoles de música
adscrites, i així facilitar als seus alumnes el procés de qualificació. Destaquem,
com a curiositat, que els tribunals del Conservatori Professional de Tarragona es
van traslladar a Lleida mentre aquest últim va ser de grau elemental.
Existien dues convocatòries d’exàmens ordinàries, al juny i al setembre, i una
convocatòria d’exàmens extraordinària al febrer. Amb la implantació de la
LOGSE i de la LOE, desapareixen les convocatòries d’exàmens i la modalitat
d’alumne lliure, entesa com aquells alumnes que anaven al centre per examinarse i obtenir una titulació. Els alumnes passen a ser oficials, i per optar als estudis
de grau mitjà o professional en el Conservatori s’ha de superar una prova d’accés
que ve determinada pel Departament d’Ensenyament de la Generalitat de
Catalunya.
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Concert de Nadal al pati del Conservatori. Dirigeix: Lluís Bevià. 23 de desembre de 1984. FOTO ENFOC
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Concert de Nadal al pati del Conservatori. Dirigeix: Mercè Obiol. 20 de desembre de 1986. FOTO CHINCHILLA

Concert de Carnaval d’alumnes i professors. Sala Xavier Gols. 1985. FOTO ENFOC
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Carmen Becerra. Celebració de Sta. Cecília. Sala Xavier Gols. Novembre de 1991. FOTO CHINCHILLA

Estadística de l’alumnat al Conservatori de Música
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En el següent quadre exposem, per cursos, el nombre d’alumnes oficials i
lliures del Conservatori de Música de Tarragona (centres de Tarragona, Reus
i Tortosa), en les seves diferents etapes: com a Escola de Música (1950-1954),
com a Conservatori Elemental (1954-1970) i com a Conservatori Professional
de Grau Mitjà (des de 1970). A partir de 1983, el centre s’ubica a l’actual Casa
Montoliu. A partir del 1996 ja no comptabilitzem els alumnes lliures (suprimits
amb la LOGSE), ni els dels centres de Reus i de Tortosa, sinó únicament els
oficials de Tarragona.  
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Curs
Escola/
Nombre
Conservatori d’alumnes
Elemental
1950-1951
117
1951-1952
149
1952-1953
152
1953-1954
141
1954-1955
291
1955-1956
385
1956-1957
466
1957-1958
458
1958-1959
439
1959-1960
425
1960-1961
436
1961-1962
485
1962-1963
484
1963-1964
429
1964-1965
456
1965-1966
482
1966-1967
582
1967-1968
584
1968-1969
514
1969-1970
472

Curs
Nombre
Conservatori
d’alumnes
Professional
1970-1971
1971-1972
1972-1973
1973-1974
1974-1975
1975-1976
1976-1977
1977-1978
1978-1979
1979-1980
1980-1981
1981-1982
1982-1983
1983-1984
1984-1985
1985-1986
1986-1987
1987-1988
1988-1989
1989-1990

849
950
1.109
1.445
1.308
1.207
1.067
893
922
1.308
1.227
1.176
1.287
1.210
1.289

Curs
Nombre
Conservatori
d’alumnes
Professional
1990-1991
1991-1992
1992-1993
1993-1994
1994-1995
1995-1996
1996-1997
1997-1998
1998-1999
1999-2000
2000-2001
2001-2002
2002-2003
2003-2004
2004-2005
2005-2006
2006-2007
2007-2008
2008-2009
2009-2010

670
661
779
618
424
449
410
370
304
336
381
387
393
411
488
482
462

Alumnes destacats
Molts han estat els alumnes que posteriorment a la seva formació en el
Conservatori de Tarragona van desenvolupar una carrera musical que els ha dut
a fer-se un nom en el món de la Música catalana i espanyola. Per esmentar només
el grapat de casos més conegut, hauríem de començar per Jordi Camell (piano)
i seguir amb Àngel Ódena (cant) o Marta Mathéu (cant). La llista continuaria
amb: Marta Pujol (piano repertorista), Jordi Torrent (piano), Oleguer Bertran
(trompa), Carmen Becerra (guitarra), Anabel Montesinos (guitarra), Daniel
Espasa (piano), etc.
Molts altres nodreixen actualment la plantilla docent de les principals escoles
i conservatoris de la demarcació, o formen part de les orquestres i bandes
d’arreu del país (Orquestra Simfónica del Vallès, Orquestra de la Ribera d’Ebre,
Orquestra Simfónica de les Terres de Lleida, Camerata XXI, Banda de la Lira
Ampostina, Banda Unió Musical de Tarragona, etc.). En aquest sentit, podem
mencionar: José Luis Moles, Ignasi Ferrer, Oriol González, Roger González,
Jordi Masip, Laura Abàs, etc., i molts altres més.
Jordi Camell (pianista)

Jordi Camell (Llorenç del Penedès, 1959) ha realitzat nombrosos concerts arreu
de Catalunya, Espanya, Europa i Amèrica.
Va estudiar al Conservatori de Tarragona amb Carme Flexas, persona que va ser
decisiva en la seva formació humana, musical i pianística, i també a Barcelona amb
Miquel Farré i a Londres amb Maria Curcio. Guardonat en diferents concursos,
el 1984 obtingué el Diplôme Supérieur d’Exécution com a premier nommé a l’Escola
Normal de Música de París.
Jordi Camell ha col·laborat regularment amb diferents artistes i també amb
formacions com el grup Barcelona 216, Solistes d’Ibercamera i l’Orquestra de
Cambra del Teatre Lliure amb concerts arreu d’Europa i al nord d’Àfrica. El 1992
es va presentar dins la temporada Ibercamera de Barcelona amb un recital de
piano que obtingué el reconeixement unànime de la crítica. També ha actuat com
a solista amb l’OBC, l’Orquestra Simfònica del Vallès, la Filharmonia de Cambra
de Barcelona, l’Orquestra Simfònica Empordà-Llenguadoc-Rosselló, l’Orquesta
Ciudad de Granada, etc., interpretant concerts per a piano i orquestra de
C. Schumann, Mozart, Shostakovich, Poulenc, Gershwin, Albéniz, etc. Ha estat
dirigit, entre d’altres, per Bernhard Güeller, Salvador Brotons, Ernest MartínezIzquierdo i Josep Pons. L’estiu del 2002 va interpretar el Concert núm. 1 op. 15
en re menor de Brahms al Festival Internacional de Música Pau Casals, i l’any
2007, el Concert per a piano i orquestra op. 16 en la menor de Grieg, amb l’Orquestra
Simfònica Julià Carbonell de les Terres de Lleida. També darrerament ha tocat
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com a solista amb la Cobla Sant Jordi Ciutat de Barcelona, amb qui ha enregistrat
un CD el juliol del 2008.
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Molt sovint realitza col·laboracions en altres camps. Amb l’actriu Vicky Peña
va produir i interpretar el 1999 un atractiu espectacle musicoteatral (Música per
als contes de la vella dama) i també junts van tenir el febrer 2006 un gran èxit al
Teatre María Guerrero de Madrid amb un recital monogràfic sobre Kurt Weill
(espectacle estrenat el Grec 2000). L’any 2002 va participar en l’estrena al Teatre
Hebbel de Berlín i al Teatre Lliure de Barcelona de Preludis, espectacle del ballarí
i coreògraf Cesc Gelabert, acompanyant-lo al piano en un solo amb preludis de
Bach, Chopin, Debussy, Mompou i Carles Santos. Aquest espectacle ha estat
interpretat al llarg de tres anys per tot Espanya, Europa (París, Venècia, Berlín,
Kalamata, Ginebra, Haarlem, etc.) i els EUA. Dins la temporada 2006-2007 del
Teatre Lliure, Camell i Peña van presentar un nou muntatge sobre Kurt Weill, de
gira per l’Estat i l’estranger. La temporada 2007-2008 va servir per a presentar
el primer espectacle dirigit i interpretat per Jordi Camell, X-Ray, Radiografia d’un
paisatge interior, on el pianista interpretà també obres pròpies acompanyat d’una
projecció creada per a l’ocasió.
Entre els seus CD editats destaquen el de l’obra per a piano de Robert Gerhard
i diverses Goyescas de Granados (Ed. Moraleda), el de les sonates per a clarinet
i piano de Bernstein, Brotons i Poulenc, entre altres obres, amb el clarinetista
Josep Fuster (Anacrusi), i el darrer aparegut amb obres de Viñes i Poulenc i
Quadres d’una exposició de Mussorgski (Ed. Discmedi).
Jordi Camell desenvolupa una intensa activitat pedagògica. Darrerament ha
impartit master classes a l’Acadèmia de Música de Sorak a Corea del Sud. També
és convidat sovint a formar part del jurat de diversos concursos de piano. Ha
donat classes al Conservatori Professional de Música de Sabadell i actualment és
professor de piano i cap del Departament de Música Clàssica i Contemporània
(disciplines no orquestrals) a l’Escola Superior de Música de Catalunya.
Àngel Ódena (baríton)

Nascut a Tarragona i llicenciat en Geografia i Història, començà els estudis de
piano i solfeig al Conservatori de la ciutat natal, i continuà posteriorment el seu
treball de piano a l’Escola del Casal de l’Espluga de Francolí amb Carme Flexas.
Va començar i acabar els estudis de grau mitjà al Conservatori tarragoní treballant
amb M. Obiol i M. D. Aldea, i després amplià els estudis a l’Escola d’Òpera
de Barcelona i a l’Acadèmia Lírica Mantovana, presidida per K. Ricciarelli.
Actualment perfecciona amb el tenor Eduard Giménez.

Ha cantat un gran nombre d’oratoris: com el Messies de Händel, la Passió segons sant
Joan de Bach, Stabat Mater de Rossini, Requiem de Verdi, Mozart, Fauré, Haydn,
Carmina Burana, la Novena simfonia de Beethoven... amb les millors orquestres
de l’Estat espanyol. Però on més s’ha prodigat és en el terreny de l’òpera: de
Rossini ha cantat Il barbiere di Siviglia a Sabadell, Lisboa, Hamburg, Peralada
i València i La Cenerentola a Hamburg i Mallorca. Ha cantat Il viaggio a Reims,
de Rossini; una nova producció de Sergi Belbel i J. López Cobos, al Liceu, de
la qual s’ha fet un DVD, i també L’Italiana in Algeri de Rossini a Llemotges. De
Haydn ha cantat L’isola disabitata al Teatre de Sant Carles de Lisboa, el Papageno
a la nova producció dels Comediants al Liceu de l’òpera de Mozart, La flauta
màgica dirigida per J. Pons, Don Giovanni al Festival Mozart de La Coruña amb
el mestre V. Pablo Pérez i Così fan tutte al Liceu amb direcció de J. M. Flotats i
Josep Caballé. De Donizetti ha representat L’elisir d’amore a Jerez, Hamburg i al
Liceu i Anna Bolena a Hamburg al costat d’E. Gruberova, amb qui també cantà
Maria Stuarda al Liceu. També ha cantat Don Pasquale a Mallorca, La favorita a
Elda i Lucia di Lammermoor al Liceu i al Concertgebow d’Amsterdam (versió en
francès), així com Cavalleria Rusticana de Mascagni a Màlaga i Lleida i Pagliacci
de Leoncavallo a Las Palmas i al Teatre Reial de Madrid, del qual s’ha editat un
DVD. De Gounod ha cantat Roméo et Juliette a Sabadell i Faust al Teatre de la
Maestranza de Sevilla, i de Bizet Carmen a Jerez, al Teatre Massimo de Palerm,
al Teatre Capitol de Tolosa sota la direcció d’escena de N. Joel, al Festival de
Cap-roig, a Sant Sebastià i al Festival d’estiu d’Orange, aquesta última dirigida
per M. Plaisson. Ha representat Falstaff (Ford) de Verdi, al Concertgebow
d’Amsterdam, dirigit per P. Olmi, i La Traviata de Verdi al Teatre de la Sarsuela
de Madrid sota la direcció d’A. Zedda. També de Verdi acaba de cantar amb
molt d’èxit al Teatre Campoamor d’Oviedo l’òpera Un ballo in maschera, dirigit per
P. Arrvabeni. Dins les òperes de Puccini ha cantat Turandot a Hamburg al costat
de G. Dimitrova i sota la direcció de G. Carella i també a la reinauguració del
Gran Teatre del Liceu, producció de N. Espert; Madama Butterfly a Hamburg,
Florència, Sevilla i Madrid, i La bohème al Teatre Petruzzelli de la ciutat de Bari
i al Teatre de Sant Carles de Nàpols, sota la direcció de Nello Santi. També
interpretà Elektra d’Strauss a Sevilla i a Tolosa, producció de N. Joel, i cantà
al Liceu l’Herald de l’òpera Lohengrin de Wagner, dirigit per P. Schneider i
F. Hayder i escènicament per P. Konwichny, a Torí, sota la direcció de P. Steinberg
i producció de L. Ronconi, a Bilbao amb l’escena de D. Abbado i a La Coruña
i Salamanca sota la direcció de Bischkov. I dues òperes més de Wagner: L’or
del Rin (Donner) al Teatre Reial de Madrid i Tannhäuser (Wolfram), dirigit per
F. Hayder, al Teatre Campoamor d’Oviedo.
S’ha enregistrat un CD de l’òpera Il segreto di Susanna de Wolf Ferrari, concert
realitzat a l’Auditori d’Oviedo i dirigit per F. Hayder. A Oviedo també va debutar
l’òpera Thaïs de Massenet, sota la direcció d’Alain Gaingal, i a Las Palmas, amb
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una nova producció de M. Pontiggia. A Bolonya ha debutat Samson et Dalila de
Saint-Saëns. Interpretà Oedipus Rex d’Stravinsky a València, Bilbao i Peralada.
Ha cantat també òperes de compositors espanyols: al Teatre Reial de Madrid
l’òpera de R. Chapí Margarita la Tornera, de la qual s’enregistrà un CD, cantant al
costat de P. Domingo amb producció d’E. Sagi. Una nova producció de l’òpera
Merlín d’Albéniz al Teatre Reial de Madrid, de la qual hi ha un DVD.

el personal

També ha interpretat La Dolores de T. Bretón al mateix teatre, de la qual hi ha
un DVD, així com la nova producció de la Sarsuela Luisa Fernanda de Moreno
Torroba, alternant funcions amb P. Domingo, dirigit per López Cobos i
E. Sagi; Katiuska a Bilbao, i, per acabar, s’enregistrà en CD La conquista de Granada
d’Arrieta.
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Participà en L’Atlàntida de M. Falla a Granada i València (juntament amb
T. Berganza) i Pepita Jiménez d’I. Albéniz a Peralada i a Montpeller; El hijo fingido,
òpera de J. Rodrigo en commemoració del centenari del seu naixement, al Teatre
de la Sarsuela de Madrid, l’òpera Una voce in off de Montsalvatge, dirigida per
Ros Marbà, representada al Liceu (de la qual es va fer un CD), també El gato
con botas del mateix compositor amb l’orquestra de RTVE. L’òpera Goyescas de
Granados a Venècia i Savonlinna (Finlàndia).
Actualment la seva trajectòria musical li garanteix una agenda plena d’actuacions
arreu del món.
Marta Mathéu (soprano)

Neix a Tarragona. Ingressa al Conservatori Professional de Música de la
seva ciutat, on cursa les especialitats de piano, cant i orgue amb les màximes
qualificacions i sota les directrius de Teresa Català (professora de cant).
Ha cursat el grau superior de cant amb la catedràtica Ana Luisa Chova al
Conservatori Superior de Música Joaquín Rodrigo de València, on obtingué la
matrícula d’honor. Ha rebut consells de Montserrat Caballé, Nelly Miricioiu,
Helena Obratzova, Ana María Sánchez, Enedina Lloris, Isabel Penagos,
Carmen Bustamante, Robert Expert, Miguel Zanetti i Wolfram Rieger.
Ha estat guardonada en diversos concursos i festivals d’àmbit internacional, on
destaquen el primer premi en la desena edició del certamen per a veus joves
Manuel Ausensi, celebrat al Gran Teatre del Liceu de Barcelona (2007); el
premi del públic en el VII Concurs de Cant Montserrat Caballé a Saragossa
(2007); el segon premi en la categoria femenina del XLV Concurs Internacional
de Cant Francesc Viñas, on obtingué també el premi especial al millor intèrpret
de Mozart; el premi extraordinari Plácido Domingo al millor cantant espanyol;

el premi extraordinari Ajuntament de Moià al millor cantant català; el premi
extraordinari Festival de Música Clàssica El Convent, a Blanes, i el premi
honorífic del públic (2008), al Gran Teatre del Liceu.
Ha cantat amb la Camerata Barroca de Barcelona, la Camerata XXI, l’Orquestra
Nacional d’Andorra, l’Orquestra Filharmònica de la Universitat de València,
l’Orquestra d’Oise (França), l’Orquestra de Catalunya (França), l’Orquestra
Julià Carbonell de les Terres de Lleida, la Banda Unió Musical de Tarragona, la
Camerata d’Amsterdam, l’Orquestra de l’Acadèmia del Gran Teatre del Liceu,
l’Orquestra Barroca Catalana, l’Orquestra Simfònica de Galícia, l’Orquestra
Filomúsica d’Oxford i l’Orquestra Simfònica del Gran Teatre del Liceu, sota la
direcció de Josep Prats, Tobias Gossman, Jordi Casas, Cristóbal Soler, Charles
Limouse, Bernard Bonnet, Alfons Reverté, Joan B. Messeguer, Marzio Conti,
Fabio Ciofini, Gerassim Voronkov, Manel Valdivieso, Víctor Pablo Pérez i
Marios Papadopoulos, entre d’altres.
Com a solista ha interpretat Stabat Mater de Pergolesi, Gloria de Vivaldi, les
passions segons sant Joan i segons sant Mateu i el Magnificat de Bach, el Messies i
Dixit Dominus de Händel, la Missa de la coronació i el Rèquiem de Mozart, la Novena
simfonia coral de L. V. Beethoven, Missa Solemnis de Cherubini, Stabat Mater
de Rossini, Requiem de Fauré i Te Deum de Kodály, entre d’altres. Ha cantat al
Palau de la Música Catalana, el Palau de la Música de València, l’Auditori Pau
Casals del Vendrell, l’Auditori de Torrent (València), l’Auditori Enric Granados
de Lleida, l’Auditori de Girona, el Teatre Auditori Camp de Mart i el Palau
de Congressos de Tarragona, el Teatre Fortuny de Reus, l’Auditori Nacional
d’Andorra, l’Auditori Winthertur de Barcelona, el Gran Teatre del Liceu, el
Palau de l’Òpera de La Coruña, el Teatre de la Maestranza de Sevilla, el Teatre
Sheldonian d’Oxford i el Teatre Castelar d’Elda (Alacant), entre d’altres. Ha
interpretat els papers de Luisa Fernanda (Luisa Fernanda de F. Moreno Torroba),
Isabella (Die Werschvorenen de F. Schubert), Berta (Babel 46 de X. Montsalvatge),
Amèlia (Amelia al Ballo i Amahl and the Night Visitors de G. Menotti), Donna
Anna i Marcellina (Don Giovanni i Le nozze di Figaro, respectivament, de
W. A. Mozart), Woglinde (Das Rheingold de R. Wagner) i el rei David (Le roi
David d’A. Honegger). Ha enregistrat la Passió segons sant Joan de J. S. Bach,
amb l’orquestra Camerata Barroca de Barcelona, l’obra integral per a veu i piano
de Xavier Gols, l’obra integral per a veu i piano de Francisco Cuesta, la selecció
de música romàntica amb el Trio Romàntic (clarinet, cant i piano) i l’òpera de
cambra El paradís de les muntanyes de Jesús Rodríguez Picó. Ha estat enregistrada
per a RTVE i Catalunya Música. Entre els seus compromisos més recents i futurs
destaca la Gala de Sarsuela amb l’orquestra de RTVE al Teatre Monumental
de Madrid, la Novena simfonia de Beethoven a l’Auditori de Barcelona amb
l’Orquestra Simfònica de Barcelona i Nacional de Catalunya i diversos recitals
arreu de l’Estat i l’estranger.
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Jordi Camell, pianista. FOTO ROMÀ SALVDOR
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Marta Mathéu, soprano. FOTO GREGORI CIVERA

97

Àngel Ódena, baríton. FOTO FIDELIO ARTIST - ANTONI BOFILL
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El Conservatori de Música ha estat, i és, un òrgan ple de vida social, on han
confluït l’alumnat i l’equip docent en la creació d’una vigorosa base corporativa,
dinàmica i participativa. Les fites més importants han estat l’ocasió aprofitada
per experimentar les tècniques i els ensenyaments impartits i, alhora, oferir la
mostra de l’art musical que es cova a la Casa Montoliu.

Actes civils
En el transcurs de la història del Conservatori, la noble mansió del carrer dels
Cavallers s’ha anat eixamplant, renovant i adequant diferents espais per tal
d’ampliar l’oferta formativa. Cada una d’aquestes actuacions ha estat motiu
per a la realització d’actes que han tingut ressò a la ciutat. El primer fou la
inauguració de la Casa Montoliu com a seu del Conservatori, el 26 de novembre
de 1983, una nit especial, que van delectar en un concert: Núria Delclòs Teixidó,
M. Dolors Aldea Cabré i Eleuteri Sanchis Rodenes. El 2005 s’inaugurava la Sala
Xavier Gols, i es feia amb un concert de piano a càrrec de Jordi Torrent; de la
mateixa manera que, al febrer del 2007 li tocava a la Sala Flàvia, amb l’actuació
de l’alumna de percussió Paula Martínez.
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Concert inaugural de la Casa Montoliu com a seu del Conservatori. Núria Delclòs (piano), Dolors Aldea (cant)
i Eleuteri Sanchis (clarinet). 26 de novembre de 1983. Sala Xavier Gols. ARXIU FOTOGRÀFIC DEL CONSERVATORI
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La presentació de productes de difusió musical (CD, llibres, partitures, etc.) i
d’espectacles ha constituït una altra de les activitats del Conservatori. Així, s’han
donat a conèixer el CD integral per a veu i piano de Xavier Gols, a càrrec de Marta
Mathéu i Jordi Soler; el de la I, II, III i IV mostres de Joves Guitarristes i la
I Mostra de Joves Pianistes (a base d’alumnes seleccionats); el CD Aire norteño sobre
l’obra de M. Luisa Anido, a càrrec de l’exalumna i concertista Carmen Becerra; el
CD del Trio Romàntic (Josep Vicens Arnau, professor de clarinet; Marta Mathéu,
exalumna de cant, i Marisa Blanes, pianista); el de Sax 3+1 (quartet de saxos compost
per professors dels conservatoris de la demarcació); el de concerts dels estages de
la Jove Orquestra i també de la Banda Simfònica de la Diputació de Tarragona,
entre d’altres. S’han presentat llibres com 17 cançons populars catalanes, per a piano,
de David Padròs (Barcelona: Publicacions Clivis, 1998), o Xavier Gols. 1902-1938, de
Josep Solé i Sardà i Raül Benavides i Oller (Tarragona, Arola Editors, 2004).
Quant als espectacles, han estat diversos i força ben rebuts per la crítica del
públic. Per esmentar únicament els celebrats els darrers anys, destaquem els
contes musicals a càrrec de professors del centre: El somni de Fosca (2007) o
La fàbrica dels metalls (2008), i també, a càrrec de l’Aula de Cant, en el Teatre
Metropol, el Fortuny de Reus o l’Auditori Pau Casals del Vendrell: Dido i Eneas
de H. Purcell; Babel 46, de Xavier Montsalvatge; Kiss me Kate, de Cole Porter; al
Conservatori: La Guerra domèstica de F. Schubert, Lied d’amore (2008), etc.
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Dido i Eneas de H. Purcell. Maig de 1997, pati del Conservatori. ARXIU FOTOGRÀFIC DEL CONSERVATORI
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La guerra domèstica de F. Schubert. 1999, pati del Conservatori. ARXIU FOTOGRÀFIC DEL CONSERVATORI

projecció

104

Babel 46 de X. Montsalvatge. 2001, teatre Metropol. FOTO ESCOLA D’ART I DISSENY DE TARRAGONA
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Paral·lelament a les classes reglades, el Conservatori de Música també ha acollit
cursets d’ampliació de l’activitat pedagògica desenvolupada, i ha organitzat
cursos i master class a càrrec de professors de reconeguda trajectòria en l’àmbit
internacional. Aquests cursos han estat un denominador comú de totes les
direccions que ha tingut el centre, i han constituït un excel·lent complement de
l’activitat docent oficial, com demostren la seva continuïtat, duració i èxit de
convocatòria.
En el següent quadre, exposem una mostra dels principals pedagogs i concertistes
professionals que han honorat el Conservatori de la Casa Montoliu, amb la seva
visita amb motiu dels cursets que hi han impartit:
Pedagog
concertista
Monique
Deschaussées
(piano)
Francesc
Llongueres
(direcció coral)
Yerzy Artyss
(cant)

Curs
19831990

Pedagog
concertista
Salvador Seguí
(pedagogia del
solfeig)

Curs

Pedagog
concertista

Curs

1990

Andras Kemenes
(piano)

1996

1984

José V. Herrera
(clarinet)

1990
1993

Edith Fischer
(piano)

1997

1984
1985

Joan Pàmies
(interpretació
orquestral)

1991

Alain Langreé
(improvisació)

1998

Pedagog
concertista
Dolors Aldea
(cant)
M. Luisa Anido
(guitarra)
Xavier Turull
(violí)
Liliana Maffiotte
(pedagogia del
piano)

Curs
1984
1985
1985
1986
1990
1985
1986
1987
1990
1986
1987
1988
1994

Pedagog
concertista

Curs

Pedagog
concertista

Curs

Albert Nieto
(música
pianística)

1991
1992

Ilze Graubin
(piano)

1998

Carmen Bravo
(música de
Mompou)

1993

Carles Guinovart
(anàlisi musical)

1998,
2001

Rafael
Casasempere
(flauta)

1993

Vicens Prats
(flauta travessera)

1998
2002
2004

Carmen
Bustamante
(cant)

1993

Antoni Tolmos
(improvisació)

1999
2000

1993
1994
1995
1996

Javier Duque
(pedagogia
musical)

2000

1996

Salvador Barberà
(oboè)

2008

Luis Rodrigo
Bravo (guitarra)

1987

Ivan Zenaty
(violí)

Juli Panyella
(clarinet)

1989

Bruno Schneider
(trompa)

En l’apartat “d’activitats extraescolars”, es pot veure el quadre de professors de
les diferents edicions del Festival Internacional de Música.

Activitats extraescolars
S’han organitzat, a més, un seguit d’activitats complementàries destinades a
projectar l’art musical a través de diversos àmbits educatius, recreatius i culturals,
que l’han aconseguit posar en contacte amb aquells sectors de la societat civil més
adients i receptius, impulsant, d’aquesta manera, l’ensenyament de música a les
nostres comarques.
Prova d’això han estat les Escoles al Conservatori, adreçades als alumnes de
primària dels col·legis i CEIP de la demarcació, a les sessions de les quals s’ensenyen
els diversos instruments a través de la representació d’un conte. El Conservatori el
porta realitzant des de l’any 1996, i val a dir que, d’ençà aleshores, ha acollit, a través
d’aquest programa pedagògic, més de 2.000 alumnes de 20 escoles diferents.
Les Colònies Musicals de Vent Fusta, organitzades consecutivament des del curs
2000-2001 pels professors de clarinet, saxòfon, flauta travessera i oboè, s’obren
anualment als alumnes de tots els centres escolars i conservatoris del país. S’han
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Curs de guitarra amb M. Luisa Anido. Alumne, Ferran Rodríguez. Abril de 1986.
ARXIU FOTOGRÀFIC DEL CONSERVATORI
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Curs de piano amb Monique Deschaussées. Sala Xavier Gols. FOTO ENFOC

Cursos d’estiu. Liliana Maffiotte, Isabel Sans (cap d’estudis), Monique Deschaussées, Núria Delclós
(sotsdirectora), Yerzy Artyss i Dolors Aldea. Juliol de 1984. FOTO CHINCHILLA

realitzat a Prades, Scala Dei i Pontons, amb una participació de més de 400
alumnes de diverses procedències.
La Mostra de Joves Guitarristes de les Comarques de Tarragona, duta a terme
des del curs 2003-2004 i la I Mostra de Joves Pianistes de les Comarques de
Tarragona (2007-2008) tenen l’objectiu de promocionar aquests instruments
a través del desenvolupament d’unes proves que acaben seleccionant diversos
alumnes i donant-los l’oportunitat de realitzar diversos concerts i d’enregistrar
un CD.
El Festival Internacional de Música de Tarragona és un projecte renovat, encetat
d’ençà el juliol de 2001, que succeeix el dels cursos d’estiu i que ja va per la novena
edició. És, sens dubte, l’activitat de més projecció del Conservatori, tant pel que
fa al pressupost esmerçat com per l’abast dels cursos i concerts que ofereix, i on
participa un ample elenc de professors d’arreu del món, com queda plasmat a la
graella de la plana següent.
Hi han pres part una mitjana de 170 alumnes en cada edició, procedents de
diferents països europeus (Alemanya, Espanya, França, Gran Bretanya, Itàlia),
i asiàtics (Turquia i el Japó).
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Professors i especialitats dels festivals internacionals de música
2001

2002

2003

Miquel Bernat
Director
d’orquestra

Salvador Brotons
Michel Camilo
Agustí Charles
Ana Luisa Chova
Josep Colom

Piano

Cant

Cant

Piano

Piano

Barry Douglas
Jean Pierre Dupuy

Composició

Eden String Trio

la institució

Carlos del Egido
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Reeducació
postural

Reeducació
postural

Música de
cambra
Reeducació
postural

Endellion String Quartet

Corda

Álex Garrobé

Guitarra

Kai Gleusteen
Rivka Golani

Viola

Viola

Daniel Grosgurin
Yehuda Hanani

Violoncel

Santiago Juan

Violí

Francoix Le Roux
Tomàs Martin

Contrabaix

Eduardo Martínez

Oboè

Contrabaix

Magdalena Martínez
Demetri Motatu

Violoncel

Cristoforo Pestalozzi

Violoncel

Vicens Prats

Flauta tr.

Gabriele
Rotemberg-Becker
Spanish Brass
Luur Metalls

Violí
Vent metall

Marco Tamayo
Montserrat Torrent

Orgue

Orgue

Vienna Brass Quintet
Isabel Vilà

Violí

2004
Percussió

2005
Percussió

2006

2007

2008

Master class
piano jazz
Composició

Composició

Composició

Composició

Composició

Cant

Cant

Cant

Cant

Cant

Piano

Piano
Piano

Piano

Piano

Reeducació
postural

Reeducació
postural

Reeducació
postural

Reeducació
postural

Reeducació
postural

Corda

Corda

Corda

Corda

Corda

Guitarra

Guitarra

Guitarra

Guitarra
Violí

Viola

Viola

Viola

Viola

Viola
Violoncel

Contrabaix

Violoncel

Contrabaix

Contrabaix

Flauta tr.

Flauta tr.

Violoncel

Violoncel

Flauta tr.

Cant

Cant

Contrabaix

Contrabaix
Flauta tr.

Flauta tr.

Guitarra

Violí

Violí

Vent metall

Vent metall

Violí

Violí

111

projecció

Concert de l’Orquestra de Nivell Elemental. Dirigeix: Oriol González. Sala Eutyches del Palau Firal i de
Congressos de Tarragona. Curs 2005-2006. ARXIU FOTOGRÀFIC DEL CONSERVATORI
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Concert inaugural de la V Mostra de Joves Guitarristes. Alba Varona, Pau Duràn, Pau Tell i Marta Pié.
Febrer de 2009. Auditori de Caixa Tarragona. ARXIU FOTOGRÀFIC DEL CONSERVATORI

La Setmana Cultural està dedicada, un cop cada curs, a activitats que
complementen l’ensenyament musical i que tenen un caire més lúdic, amb el clar
objectiu d’aconseguir la participació de tot l’alumnat. Es distribueix en una gran
diversitat d’activitats, com: tallers de construcció d’instruments; de dansa, de
jocs musicals, de música electrònica, de flamenc, de jazz; concerts de guitarra, de
violoncel, de piano; sortides a espectacles; contes musicals, etc.
Els concerts organitzats amb el personal docent i l’alumnat del Conservatori
constitueixen la punta de llança de les activitats difusores, ja que la demanda
de col·laboracions d’entitats i poblacions per a les audicions és una pràctica
normalitzada. Esdevé, a més, una inestimable oportunitat per als alumnes de
mostrar davant del públic els seus coneixements. Els últims anys, s’han atès les
peticions d’entitats com l’Ateneu tarragoní, l’ONCE, el Centre Aragonès, el Centre
Castellano-leonés, diverses residències de gent gran i centres cívics, i també les de
poblacions com: Alforja, Banyeres del Penedès, la Canonja, la Fatarella, la Pobla
de Mafumet, Ulldemolins, la Nou de Gaià, Blancafort, Solivella, Llorenç del
Penedès, Bellvei, Valls, etc. Val la pena remarcar, finalment, que els desplaçaments
d’alumnes i professors del Conservatori, fora de la demarcació, per prendre part
en aquesta mena d’actes, els ha dut a efectuar sortides i intercanvis a: Ceret,
Donostia, Palma de Mallorca, Perpinyà, València, Voralberg, París, Florència,
Madrid etc. També val a dir que les quantitats recaptades en els concerts dels
alumnes estan destinades a causes solidàries com la Marató de TV3, l’Associació
de Nens Malalts de Cor o la de Malalts Mentals, etc.
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Concert de les VII Colònies Musicals de Vent. Juliol de 2007. Església de Pontons. ARXIU FOTOGRÀFIC DEL CONSERVATORI

115

projecció

Concert d’alumnes del VI Festival Internacional de Música. Carme Arrufat i Isabel Serra. Juliol de 2006.
Auditori de Caixa Tarragona. FOTO ABELARDO CASTELLET
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També s’organitzen jornades i trobades de les diferents especialitats instrumentals,
a les quals són convidats alumnes i professors d’altres centres, amb l’objectiu de
promoure l’enriquiment artístic i l’apropament entre els músics de les mateixes
especialitats: la percussió, el clarinet, l’oboè, el saxofon, l’orquestra, la banda,
etc. Són activitats que tenen una durada d’un o dos dies, i on s’ha planificat
prèviament un treball pedagògic amb un o més concerts finals.
Finalment, les beques i els concursos constitueixen una part inestimable de
l’ensenyament musical, ja que es considera molt important el fet que els alumnes
més avantatjats tinguin l’oportunitat de participar en certàmens i d’apropar-se,
així, al món professional, donant-se a conèixer i consolidant més la seva formació.
Els alumnes del Conservatori han guanyat premis en diversos concursos de caire
nacional, com el Concurs d’Interpretació “Intercentres”, el de l’Arjau, el Concurs
Vila de Salou, el de Berga, Manresa, etc. D’altra banda, alumnes i exalumnes
tenen l’opció d’obtenir una beca per ampliar els estudis, a través d’entitats com
Ibercaja o de corporacions com la mateixa Diputació de Tarragona.
Cal destacar també el nivell dels alumnes que són seleccionats per participar en
orquestres juvenils del país com són la JONC (Jove Orquestra Nacional de
Catalunya), la JONC alevins, la Jove Orquestra dels Països Catalans, etc.
Aquesta ingent tasca de difusió i la qualitat amb què s’ha dut a terme han estat
reconegudes oficialment amb l’atorgament de la certificació de qualitat ISO 9001
en la gestió, reconeixement que fa del de Tarragona el primer conservatori de
música de Catalunya honorat amb aquesta distinció.

Curs de Música de Cambra amb Endellion Sting Quartet. VIII Festival Internacional de Música.
Juliol de 2008. FOTO ANNA SANS LLAURADÓ
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Concert del Cor de Veus Blanques. Dirigeix: Martí Ferrer. Sala Eutyches del Palau Firal i de Congressos de
Tarragona. Curs 2007-2008. ARXIU FOTOGRÀFIC DEL CONSERVATORI
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Acte inaugural del VII Festival Internacional de Música. Vienna Brass
Quintet. Plaça de les Cols. Juliol de 2007. FOTO RAMON RALUY

la institució
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Concert de la Banda de Nivell Elemental. Dirigeix: Jordi Masip. Curs 2008-2009.
Auditori de Caixa Tarragona. ARXIU FOTOGRÀFIC DEL CONSERVATORI
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Concert de l’Orquestra Simfònica. Curs 2006-2007. Dirigeix: Xavier Puig. Auditori de Caixa Tarragona.
ARXIU FOTOGRÀFIC DEL CONSERVATORI

Equip ISO 9001. Abril de 2007. Pati del Conservatori. ARXIU FOTOGRÀFIC DEL CONSERVATORI
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Cronologia
Mitjan segle xviii: Plàcid de Montoliu de Boixadors (1696-1760), castlà de Tartareu i senyor
de Millà i Alberola, adquireix l’immoble que acaba denominant-se amb el seu cognom, i el
reforma.
20 de setembre de 1863: S’inaugura l’Ateneu Tarraconense de la Classe Obrera, que posà aules a
disposició dels socis per a l’ensenyament de música.
5

1869: Els diputats per Gandesa i Reus proposen l’establiment d’una classe o
Conservatori de Música a l’Institut Provincial.

de febrer de

Setembre de 1874: Els professors Joan Pla, Antoni Gatell i Pau Guinovart organitzen les primeres
classes a l’Ateneu.
22 d’abril de 1877: Els alumnes invidents de la Beneficència participen en un concert al Café del
Centro, sota la direcció del seu director, el mestre Josep M. Serret.
6

1881: Josep M. Serret, director de l’Acadèmia de Cecs de la Casa  Beneficència,
demana a la Diputació la concessió d’un premi per recompensar els treballs dels seus deixebles
en un certamen musical.

de maig de

1892: Es crea el Centre d’Instrucció Musical del Saló Ayné, que oferia classes de solfeig, violí,
piano i harmònium, a càrrec de distingits especialistes.
19

1892: Àngel Serret Pla substitueix el seu pare Josep M. Serret al front de
l’Acadèmia de Cecs de la Casa de Beneficència.

de febrer de

10 de novembre de 1939: Es crea l’Instituto Musical del FET y de las JONS.
7

de juny de

1943: M. Teresa Ventosa Regordosa ven la Casa Montoliu a Joan de Dalmau

Domingo.
12 d’agost de 1948: Es presenten els reglaments per a la constitució d’una junta de patronat del
Conservatori Municipal de Música.
7 d’octubre de 1950: Es crea l’Escola de Música adscrita a l’Instituto Musical.
16 d’octubre de 1950: Inauguració de l’Escola de Música.
28 de maig de 1954: Decret pel qual el Ministeri d’Educació Nacional reconeix els estudis oficials
de música que s’imparteixen al Conservatori Elemental de Música.
22

1954: La Diputació concedeix una subvenció de 8.000.- ptes. per condicionar i
moblar els locals del Conservatori.

de juliol de

16 de març de 1962: Testament hològraf de Joan de Dalmau Domingo.
8 d’agost de 1962: Defunció de Joan de Dalmau Domingo.
17 de desembre de 1963: Primer contacte oficial entre el president de la Diputació i un dels hereus
de confiança de Joan de Dalmau, per a l’adquisició de la Casa Montoliu.
10 de març de 1964: El president de la Diputació consulta l’advocat barceloní Francesc Figuerola
Ferrer sobre l’adquisició de la Casa Montoliu.
15 d’abril de 1964: Els hereus de confiança de Joan de Dalmau s’avenen a la venda de la Casa
Montoliu, establint una primera taxació entre les 750.000 i 1.000.000,- ptes. S’inicien les
negociacions.
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8 d’agost de 1969: Informe tècnic sobre l’estat de la Casa Montoliu.
24 d’octubre de 1969: Acord del Ple de la Diputació d’adquirir la Casa Montoliu per 1.500.000,- ptes.
9 de juliol de 1970: Decret pel qual s’autoritza el grau professional al Conservatori de Música.
18 de febrer de 1971: La Diputació compra la Casa Montoliu.
Setembre de 1972: Redacció del projecte de Reforma i reconstrucció de la Casa Montoliu.
19 de febrer de 1974: Aprovació definitiva de les obres de Reforma i reconstrucció de la Casa Montoliu,
amb un pressupost de contracta de 13.420.000,- ptes.
1974: S’obren delegacions del Conservatori de Música a Reus i a Tortosa.
21 de gener de 1976: Informe sobre l’estat de la Casa Montoliu.
14 de setembre de 1976: Informe sobre el deteriorament de la Casa Montoliu.
19 de maig de 1977: Ordre del Ministeri d’Educació i Ciència per la qual s’autoritza el Conservatori
de Música a impartir, amb validesa acadèmica oficial, l’assignatura de piano en el grau superior.
L’Ordre fou vigent des de la publicació en el BOE, el 4 de juliol.
26 d’octubre de 1977: Apareix a les pàgines del Diario Español de Tarragona l’anunci de les obres de
rehabilitació de la Casa Montoliu.

cronologia

24 d’agost de 1978: Acta d’adjudicació definitiva de les obres de Reforma i reconstrucció de la Casa
Montoliu, a favor d’Aureli Roger Domènec Margalef.
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9

1979: Visita final de les obres de rehabilitació de la Casa Montoliu que efectua
el president de la Diputació Francesc Cailà Mestre i l’arquitecte director de Construccions
Civils.

de juny de

12

de juny de

1979: Acta de recepció definitiva de les obres de Reforma i reconstrucció de la Casa

Montoliu.
26

de juny de

1981: Acta de liquidació de les obres de condicionament i consolidació de Casa

Montoliu.
30 de juny de 1983: Aprovació de l’estim o preu just per mutu acord de l’expropiació forçosa del
dret d’arrendament del local de negoci als baixos de la Casa Montoliu, per 1.420.000,- ptes.
Setembre de 1983: S’inicia un nou curs del Conservatori de Música, el primer a les aules de la
Casa Montoliu.
29 de setembre de 1994: La Generalitat implanta la LOGSE al Conservatori de Música, a través
del Decret 33/1994, l’aplicació del qual es va esdevenir el curs 1993-1994.
29 de gener de 2008: S’implanta a l’Estat espanyol la LOE, que afectà el Conservatori de Música
des de l’inici del curs 2007-2008.
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Aquest llibre és un intent de començar a indagar sobre la
història del Conservatori de Tarragona. Sorgeix de la
curiositat i la necessitat de saber alguna cosa sobre l’origen
de l’entitat que ens ha permès formar-nos com a músics i del
centre on hem viscut moltes hores de la nostra vida. Qui són
els que van lluitar i van posar al servei de la ciutat la seva
dedicació per tal que la música fos part de la nostra
formació? Per on han passat els que ara ens ensenyen?
Com hem arribat a la Casa Montoliu?
El treball a fer és molt i m’agradaria que aquest llibre pugui
servir com un punt de partida perquè en el seu moment algú
pugui dedicar-se a saber més sobre la història del
Conservatori de Tarragona.

