se’n té una data d’inici definida, les primeres dades que
constaten l’existència de l’Escola Municipal de Música
com a tal es troben al Llibre d’Actes de l’Ajuntament
l’any 1884, on s’hi parla del professor de solfeig i el seu
sou segons el pressupost municipal de l’any 1885-86.

Els seus inicis
Tot i que el seu entorn familiar no tenia una tradició
musical, ja de ben petit Pau Guanter va sentir afició per
la música.
La recentment creada Escola Municipal de Música de
Castelló d’Empúries comptava amb mestres com Antoni
Agramont, que fou el primer mestre de solfeig de
Guanter i, entorn els 10 anys, Pau Guanter s’inicia també
en l’aprenentatge del piano i del flautí de la mà de
Baldomer Pastells, conegut com a l’Avi Rau. Més tard,
a 14 anys, Guanter comença a estudiar fiscorn amb
Antoni Agramont com a mestre. En detectar les seves
habilitats, Agramont va començar a oferir-li tasques de
més responsabilitat en comparació als seus companys,
motiu pel qual se’l considerava alumne predilecte.
Aquestes tasques sovint consistien a ajudar-lo a l’hora

Cal tenir present també que, coetàniament i amb
Figueres com a nucli, trobem el moviment sardanista
que promovia Pep Ventura. És així com a Castelló
d’Empúries s’hi desenvolupen figures que han

esdevingut rellevants en el món de la cobla i la sardana
com són, entre d’altres, Antoni Agramont, Josep Blanch
i Reynalt i Pau Guanter, protagonista d’aquest disc.
Tots ells van potenciar, amb molta professionalitat,
l’activitat musical de la vila i la creació de diferents
organitzacions corals i instrumentals.

d’impartir classes als més petits, o bé fer còpies de les
partitures que aquest componia. D’aquesta manera, el
jove músic aprenia també a compondre. Més endavant
Agramont l’introduí també a la Cobla Empordanesa
com a trombonista, ja que les places de fiscorn les
ocupaven Salvador Callís i ell mateix. Al llarg dels anys
Guanter va adquirint solidesa com a intèrpret i ja en la
seva època fou considerat un gran fiscornaire.

Els Rossinyols
Arran d’un seguit de desavinences amb el Mestre
Agramont, Pau Guanter va deixar la Cobla Empordanesa i
l’any 1889 va fundar la seva pròpia cobla Els Rossinyols,
fent referència al sobrenom que ell havia adquirit pel
seu avi.
Amb molt poc temps la formació esdevingué de gran
anomenada en la Catalunya de l’època, passant a
ser una de les més prestigioses del moment. L’any
1892 “Els Rossinyols” participaren en el certamen
de cobles que se celebrà a Barcelona amb motiu del
quart centenari del descobriment d’Amèrica. En aquest
concurs hi participaren algunes de les agrupacions més
destacades del moment, entre les quals hi trobem La
Principal de la Bisbal, la cobla Antiga Pep de Figueres

i Els Petits de Tortellà. La cobla Els Rossinyols foren
guardonats amb el primer premi, que consistia en un
diploma i la Corona d’argent, per la interpretació de
la sardana a primera vista, quedant en segon lloc la
cobla La Principal de la Bisbal. Reberen també un altre
premi ex aequo amb La Principal per la interpretació
de la sardana escollida per la cobla. Entre el jurat del
concurs s’hi trobava el destacat músic i compositor
Joan Carreras i Dagas i el secretari Josep Rodoreda,
director de l’Escola Municipal de Música de Barcelona i
de la Banda Municipal, conegut també per ser l’autor de
la música del Virolai.
L’any 1905 Pau Guanter va abandonar el càrrec de
director de la cobla, i,l’any 1906 aquesta es va fusionar
amb Els Agramonts. Després d’un període de decadència

la cobla arribà al seu punt final l’any 1936. Després de
la Guerra Civil, Lluís Buscarons va voler recuperar la
cobla i la mantingué fins a l’inici dels anys cinquanta
sota el nom de Cobla Pau Rossinyol. Paral·lelament
l’any 1925 es va fundar, a l’Escola de Música de Castelló
d’Empúries, la cobla Els Rossinyolets, dirigida per
Joan Mas i integrada per músics joves que s’estaven
formant. Tot i que el 1930 la cobla es dissolgué per falta
de músics, més endavant es va tornar a recuperar i
actualment la cobla encara està en actiu. Tanmateix ja
no es tracta d’una cobla d’estudiants de l’escola, sinó
que ha esdevingut una cobla professional.
Calella: una nova etapa per al músic i per al poble
La vida de Pau Guanter feu un canvi quan, a finals del segle
XIX, va anar a tocar a les festes de Calella on va conèixer
Dolors Puigvert i Surroca, filla de l’alcalde del moment, de
la qual s’enamora i amb qui es casà l’any 1895.

La Calella de l’època era un poble industrial amb
una gran projecció comercial, però amb una falta
d’activitats i vida cultural. Guanter, que ja s’havia
instal·lat a la localitat del Maresme, va prendre
consciència del fet i l‘any 1901, amb emprenedoria,
compromís i sota el padrinatge del moviment coral
d’Anselm Clavé, va formar una coral composta per
homes anomenada La Sirena Calellenca. Tretze anys
més tard, l’any 1914, el cor s’amplia amb grups de

La constitució de l’Orfeó va implicar una gratuïtat de les
classes de música per als socis de l’Orfeó i els fills i filles d’aquests, així com la contribució en actes populars
i la creació d’una biblioteca d’obres corals, la qual es va
inaugurar a la primera Festa del Llibre organitzada per
la mateixa Societat Coral l’any 1923.

senyores i nens i nenes i passa a ser la Societat Coral
Orfeònica La Sirena Calellenca, amb la qual van visitar i
actuar a diferents localitats com Figueres, Vilanova i la
Geltrú, Tarragona i Manresa, entre d’altres.

Podem confirmar que la presència de Pau Guanter va
sacsejar la vida cultural de la Calella de l’època on, a més
a més de dirigir el cor, també és dedicà a la docència de
la música. Fins i tot el destacat músic castelloní Josep
Blanch i Reynalt es desplaçà a Calella per tal de poder
rebre classes de fiscorn del mestre Guanter.
El músic va fer de Calella la seva segona població
natal fins al darrer dia de la seva vida, el 10 d’abril
del 1944. A Calella fou molt apreciat per les seves
intervencions a les múltiples iniciatives artístiques,
amb la voluntat sempre de promoure una vida
cultural i de cohesió social.
Músic polifacètic
El fet que Pau Guanter es dediqués a diferents àmbits
musicals al llarg de la seva vida, i que fos reconegut
i estimat per la feina que realitzava, demostra les

seves múltiples dots musicals. A banda de ser un gran
intèrpret i director, Guanter va dedicar-se també a la
composició tant de sardanes com de peces corals, i
harmonitzà també diferents peces populars per tal que
poguessin ser cantades pels cors que dirigia o també
en diferents formats instrumentals.
A 16 anys compongué una de les seves primeres obres
Goigs en honor del Patriarca Sant Josep, una peça per
a cor i orquestra. A la vegada va compondre també la
seva primera sardana, Mariposa. Com a compositor,
Pau Guanter va formar part de la darrera generació dels

LLETRES DE LES CANÇONS
Cantem als arbres (Himne)
Lletra Josep Maria Vilà
Cantem germans cantem als arbres
que ens donen fruits dolços com mel.
Cantem a cor i amb veu ben alta,
que nostres cants pugin al cel.
Plantem plançons, plantem joiosos
que un altre jorn castells seran.
Sopluig d’ocells des d’on refilen
sos harmoniosos tendres cants.
nou-cents, els quals es caracteritzen perquè tendien a
apostar per un estil més melòdic per a les seves peces,
en contraposició a l’estil virtuosístic que singularitzava
la generació anterior. Al llarg de la seva vida va
compondre més de 200 sardanes, d’entre les quals en
destaquen les sardanes Confidència, Flors de maig,
Oreig i onades, Ocells i flors Rubina, Puliol, Cort d’amor
i Bibiana (una obligada de fiscorn, entre les moltes que
va escriure) i les que s’han enregistrat en aquest CD.
***

En la fredor de l’hivernada
senya la vida dins la neu
i en mig l’estiu ens ubriaga
la fresca sombra d’aprop seu.
Fins ses despulles que el vent llença
la casa escalfen en l’hivern
donant sa vida per goig nostre
allà en la llar que tots volem.
Arbres plantem tan nois com noies
que un altre jorn ens guardaran.

Vetllant serens la nostra casa
creixent altius prop del fossar.
Cantem germans, cantem als arbres
Marinesca
Lletra Genís Simón
En el mar de nostres platges arreu veig vaixells i naus
i també de bots i llatges n’hi ha més que al mon palaus.
Marinet i Marineta en sa barca van remant au va au va.
Mariners i marineres sens cap por a la tempesta.
Au va, au va, en les ones van solcant i au va.
En el mar de nostres vides també hi ha vaixells i naus
com tempestes maleïdes pels que es fan del vici
esclaus.
Marinet i Marineta...
Pels més rics fins els més pobres n’hi ha sempre belles
naus
per anar a fer bones obres o a l’esperit portar les paus.
Marinet i Marineta...

claus.
Marinet i Marineta...
Gat i gos
Lletra Josep Maria Vilà
Per al gos n’és l’os i l’espina pel gat
això van escriure, això van tractar
els gats i els gossos per poder menjar.
Una rateta va sortir
i rosegant paper menjava
menjant paper va rosegar,
lo que el gosset i el gat tractaven.
Es va menjar tot lo que deia pels gats.
I llavors sols va quedar:
Pel gos n’és l’os i l’espina,
i no deixà res pel gat.
I el gat furiós guerra declarà
a la pobre rata que sos drets menjà.
Per al gos n’és l’os i l’espina pel gat.

Voluntat que tot ho alcança embarquem-la en nostres
naus
plens d’amor, fe i esperança que el món són les tres

Vetlleu ovelles
Lletra Josep Maria Vilà
Tret d’allà els monts per les nevades
avui el llop baixa a la plana
amb el cap baix camina amb pausa
portant la cua i orelles baixes.
En els corrals menja i saqueja. Oh, quina por!
Menja i saqueja tendres ovelles, Oh quina por!
Fugiu, fugiu, fugiu, fugiu, fugiu, oh ovelletes,
no vos dormiu, no vos dormiu, vetlleu pobretes,
I quan la neu deixi estes terres
pasturareu tendres ovelles.
Trist és l’hivern, vetlleu ovelles.
Ja ve l’estiu, vetlleu pobretes.
Albada
Lletra Josep Maria Vilà
Trenca l’alba la claror amb sos primers raigs de llum
i fent fugir la foscor espargeix un dolç perfum.
El cantaire rossinyol la saluda amb melodies
i el remorós ventijol escampa ses harmonies.

Amb son perfum delicat s’amaguen els bons estels
i surt en la immensitat la claror de nostre cel.
Claror blavosa i serena, ah, ah, blavosa com nostre mar,
serena com nostra pensa i alegre com el gojar.
Trenca l’alba la claror amb sos primers raigs de llum
i fent fugir la foscor espargeix un dolç perfum.
Marxants de cors		
cors
Lletra Genís Simón
Ne som uns marxants fent venda de cors.
Senyores i senyors no aneu als encants.
Aquí per tothom bonics i d’estranys
trieu ara hi som son cors sense enganys
i a tot satisfer de foc i de neu.
Del dolç llaminer, que fins el jueu.
Veniu pels marxants de venda de cors.
Senyores, senyors, no aneu als encants.
Marxants consumats posant preu als cors.
Senyores i senyors no aneu als mercats.
Aquí es ven i dona canvi i a fiar
trieu tal com son poguent-los trobar
ben bé assegurats tan dolços com mel,
o durs i espartats fins d’aspres com fel.

Veniu-hi aviat posant preu als cors.
Senyores i senyors no aneu a mercat.
Marxants som formals assortits bé de cors.
Senyores i senyors no aneu als firals.
Per cors demaneu tothom pot comprar
trieu remaneu qui els vulga provar
ja valen molt més, pro el meu empenyat,
si algú me’l volgués, que el pagui avançat.
Correu feu un salt que acordem els cors.
Senyores i senyors pugeu aquí dalt.
***
FOTOGRAFIES
Fotografia 1: 13.14.0005-4: Retrat de Pau Guanter. s/d.
Autor desconegut
Fotografies 2 i 3: Plaça i Ajuntament de Castelló i Vista
de la Rambla i la Presó. Autor: Cañellas, Josep M.- Àlbum
Rubaudonadeu. Biblioteca Fages de Climent, Figueres
Fotografia 4: Els Agramont, 1879
Fotografia 5: 13.14.0005-3: Retrat de 1a comunió de
Pau Guanter Palau, celebrada a l’església parroquial
de Castelló d’Empúries l’11 de maig de 1919. Autor
desconegut.
Fotografia 6: Empordanesa, 1889.
Fotografia 7: Els Rossinyols, 1891.

Fotografia 8: 13.14.0005-5: Retrat de Pau Guanter i la
seva esposa Dolores Puigvert. s/d. Autor: F. Perelló.
Fotografia 9: Orquestra Parera, 1902.
Fotografia 10: AHMC AFCorals NR6563. Cor d’homes
sols de La Sirena Calellenca, formada l’any 1901 sota la
direcció de Pau Guanter. s/d. Autor desconegut.
Fotografia 11: AHMC AFCorals NR13005. Actuació de
l’Orfeó Calellenc al Conservatori de Manresa, l’any 1933.
Autor desconegut.
Fotografia 12: ELA-108-0008: ARXIU HISTÒRIC MUNICIPAL
DE CALELLA. FONS L’ABANS. JOAQUIM REY LLOBET. Grup de
l’Orfeó Calellenc, amb el mestre Pau Guanter, en una
excursió entorn del 1930. Autor desconegut.
Fotografia 13: Pau Guanter i Casadevall.
Fotografia 14: 13.14.0005-2: Pau Guanter i Dolores
Puigvert, amb les filles Catalina, Luisita i Lourdes. Les
Planes (Sant Cugat), 19/10/1921. Autor desconegut.
***

de mitjans i grans, Joves, Veus Iguals i Cor Mixt).
El Cor Infantil forma part del SCIC, Secretariat de Corals
Infantils de Catalunya i participa en les trobades,
concerts i intercanvis que s’organitzen des d’aquesta
associació.
El Cor canta cançons d’autor i d’arrel tradicional i ha
fet diverses propostes de concerts amb pinzellades
escèniques (El mestre de música de Telemann, Un

CRÈDITS
Coral infantil Antoni Agramont
Castelló d’Empúries
La coral Infantil de l’EMM de música Antoni Agramont
s’inicia l’any 2011 i neix de la inquietud de promoure el
cant coral com a eina d’ampliació en l’aprenentatge
del llenguatge musical. Aquesta coral s’incriu al SCIC,
Secretariat de corals infantils de catalunya i està
inegrada per nens i nenes que vénen a l’escola de música.
La coral ha treballat tot tipus de repertori. des de
cançons populars fins a cantates per a cors infantils

o la interpretació amb solistes del musical Scrooge,
basat en un conte de Nadal de Charles Dickens.
La coral Infantil ha estat dirigida per Quim Bonal des
dels seus inicis.
Coral infantil l’ARC
Des de fa 50 anys, L’ARC Música es dedica a l’educació
musical a Barcelona i des de l’any 2001 gestiona l’Escola
de Música Municipal Can Ponsic de Barcelona.
Des dels inicis, L’Arc va dedicar especial atenció al cant
coral i l’EMM Can Ponsic té cinc grups corals (Infantil,

mercat de cançons, Ronda rondalles, Somni d’una nit
de primavera).
El curs 2016-2017, l’acte principal de la celebració del 50è
aniversari de L’ARC va ser la representació de l’òpera La
flauta màgica de Mozart en l’adaptació d’Albert Romaní
en la qual el cor infantil va tenir un paper central.
El cor està actualment dirigit per en Quim Bonal.

alumna d’Eduardo del Pueyo, descobreixo el mètode
d’estudi i treball de la pianista alsaciana Marie Jaëll,
alumna de Franz Liszt. Aquest aprenentatge es basa en
la coneixença dels cos humà i en l’educació de la mà,
desenvolupant en la persona un nou apropament vers
la música.

Quim Bonal
Vaig néixer a Barcelona el 7 d’Abril de 1967. L’inici a
la sensibilització musical s’inicia a l’escola L’ARC de
Barcelona. Més endavant, començo a estudiar el
piano amb MaTeresa Albiol i posteriorment amb Albert
Romaní. Format després al Conservatori Superior de
Badalona treballo amb Elisabeth Segarra primer i, més
endavant, amb Eulàlia Solé.
Becat per la Generalitat de Catalunya amplio els meus
estudis a l’estranger, concretament a l’école normale
de musique de París. Aconsellat pel mestre Marian
Ribizcky treballo amb Ramzi Yassa, professor titular
d’aquesta escola.
A partir de 1994, amb la coneixença d’Ethéry Djakeli,

He estudiat direcció coral amb Josep Prats, Lluís Vila,
Pierre Cao, Erwin Liszt, Johann Duhick, Lázslo Heltáy i
Vicky Lumbroso.
Els meus cors han estat reconeguts i guardonats amb
premis en diversos concursos nacionals i internacionals.
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