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Per a la meva dona, Laura

Per als meus pares, Paco i Grego

Per als meus sogres, Ángel i Chelo
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Introducció

Presentació
Quin vinarossenc no ha vist els nanos i gegants de la localitat? I les peanyes de 

Setmana Santa? Qui no ha escoltat mai les magnífiques veus de la Coral Garcia 
Julbe? I és que aquests dos cognoms són coneguts a Vinaròs, no només pel saber 
fer de l’agrupació musical a la que fan referència, sinó també perquè pertanyen a 
una de les famílies més conegudes de la localitat, o almenys en el passat. Aquesta 
fama és, en part, gràcies a les aportacions artesanals de Manolo Garcia Julbe i 
sobretot a la feina del seu germà capellà, el compositor i musicòleg mossèn Vicent 
Garcia Julbe. Sobre la seva persona vaig iniciar en 2016 una recerca que culminà 
un any després amb un treball de fi de màster titulat El llegat de Garcia Julbe i 
que ha coincidit, sense cap tipus d’intenció, amb el vintè aniversari de la seva 
mort, ocorreguda el 1997. Però quina raó m’ha dut a mi, natural de l’Alguenya, un 
poble de la província d’Alacant a tocar de la serra del Carxe1, a realitzar aquesta 
investigació? Doncs el meu interès sorgeix arran de la relació que mantinc des de 
fa anys amb Laura Esteller Garcia, una vinarossenca que ha resultat ser familiar 
del capellà i compositor Vicent Garcia Julbe. La veritat és que quan em va parlar 
per primera vegada del seu «tio», jo no tenia ni idea de qui era. No és un músic 
massa conegut a escala nacional, però sí prou en l’àmbit local i sobretot en 
l’entorn religiós perquè fou mestre de capella del Seminari de Tortosa entre 1949 
i 1970. En els darrers anys, mitjançant les converses als dinars familiars amb la 
meva sogra, Chelo (o Consuelín, com molts la coneixen, filla gran de Manolo), i 
les trobades amb exalumnes de mossèn Vicent, he pogut prendre consciència de 
l’estima d’una gran quantitat de persones cap a la seva figura.

Encara que hi ha una tesi doctoral sobre ell, titulada Vicent Garcia Julbe: Estudi 
i catalogació de la seva obra, realitzada pel doctor Antonio Ripollés, m’he adonat 
al llarg d’aquest temps que la trajectòria del compositor presenta més possibles 
línies d’investigació. Açò i els motius familiars m’han animat a continuar amb la 
investigació sobre aquest músic. A més a més, l’avançada edat de moltes de les 

1 El Carxe és una zona dels municipis murcians de Iecla i Jumella a l’Altiplà, i Favanella a l’Oriental, on es parla 
valencià.
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persones que el van conèixer en vida i que tenen molt a aportar fa que no es 
pugui demorar aquesta  recerca per a més endavant.

Per què llegat? 
Després de defensar el treball de fi de màster he reelaborat el mateix i d’aquí 

surt aquest llibre titulat Mossèn Vicent Garcia Julbe, un llegat en l’oblit. Però què 
entenem per llegat? El Diccionario de la Real Academia Española ofereix dos 
possibles orígens etimològics d’aquesta paraula. El primer, procedent del llatí 
legātus, venia a designar un càrrec que representaven els procònsols i emperadors 
de les províncies de l’Imperi Romà o també era la persona encarregada de la milícia 
de cada legió. El segon també procedeix del llatí, en aquest cas de legātum, i ens 
proporciona dos significats: per una banda, «disposición legalmente formalizada 
que de un bien o de una parte del conjunto de sus bienes hace el testador a 
favor de alguien y que debe ser respetada por el heredero o herederos»; i per 
altra banda, «aquello que se deja o transmite a los sucesores, sea cosa material o 
inmaterial»2.  En aquest treball, quan parlem de «llegat», ens referirem a la segona 
accepció que ens proporciona el DRAE, és a dir, la que procedeix de legātum, i 
que per tant pot fer referència a béns com ara terres, cases, joies, diners, etc., però 

cas de mossèn Garcia Julbe, ens ha deixat la seva música, de la que encara es 
conserven nombrosos manuscrits, així com també la seva tasca musicològica. Així 
mateix, els cognoms del músic donen nom a una coral, la Garcia Julbe de Vinaròs, 
l’única que interpreta la música del capellà d’una manera contínua. 

Però Garcia Julbe també ens ha deixat un llegat immaterial, que no el podem 
tocar però que encara continua present en molts territoris. Estic parlant dels fruits 
de la seva tasca com a docent, és a dir, el pòsit en els seus alumnes, i és que el 
capellà tingué una influència sobre els seus deixebles que els ha marcat al llarg de 
les seves trajectòries musicals. Malgrat que tendim a entendre per influència les 
similituds musicals entre dues parts, no sempre té perquè ser així, sobretot en el 
món de la música. Tothom que sigui músic sap de la importància d’aquell primer 
professor que, a banda de proporcionar-te els primers coneixements musicals, és 
també el que t’ajuda a fer els primers passos en aquest complicat entorn, el que 
t’explica els inconvenients d’aquest ofici o el que et fa que t’agradi o et desagradi 
la música. En definitiva, acaba sent un professor que per molts motius no s’oblida 
mai, i açò és el que Garcia Julbe ha estat per a tots els seus alumnes.

La investigació
La continuació de la recerca sobre el compositor Garcia Julbe servirà per a què 

Vinaròs, un poble de tradició, cultura i festa, pugui aprofundir en algunes de les 
figures musicals que té o ha tingut i que li donen prestigi musical i cultural a la 
localitat. També contribuirà a recuperar alguns músics de la zona, possiblement 

2 Diccionario de la Real Academia de la lengua española [en línea]. Legado1. Legado2. [Últim accés 24: juliol, 
2017] ‹http://dle.rae.es/?id=N3sRlq9|N3sqQho›
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desconeguts a Vinaròs, però amb gran transcendència als seus territoris i que són 
els fruits de la feina d’un vinarossenc: mossèn Vicent.

En primer lloc, l’estudi de Garcia Julbe ajudarà a exalçar la seva figura, molt 
desconeguda entre la joventut, i donarà a conèixer la influència, encara que sigui 
d’una forma indirecta, que continua tenint en el panorama musical i cultural de la 
zona. A més a més, l’estudi d’aquest capellà servirà per a penetrar en el Seminari de 
Tortosa, un dels centres d’ensenyament més importants que el sud de Catalunya i 
el nord de Castelló van tenir durant el franquisme, així com en la metodologia que 

que han desenvolupat les seves tasques sacerdotals i ho continuen fent en les 
diferents parròquies de la zona.

En segon lloc, aquesta recerca intenta endinsar-se en la influència de mossèn 
Garcia Julbe en la província de Tarragona, mai investigada fins al moment. Per una 
banda, dins de la cultura vinarossenca, la música coral ha tingut i té una presència 
indiscutible gràcies a la labor diària de tres agrupacions: la coral Garcia Julbe, 
l’Orfeó vinarossenc i la coral juvenil de Sant Sebastià. No és objectiu d’aquesta 
recerca estudiar l’origen de la tradició coral a Vinaròs; no obstant això, és  innegable  
la  presència del moviment  coral  català al  nord  de Castelló. Dins d’aquest corrent 
destaca Rossend Aymí, director de la Coral Garcia Julbe de Vinaròs, fundador del 
Conservatori de Tortosa, constructor d’orgues i antic alumne de Garcia Julbe. 
La seva comesa és evident pel que fa a la seva aportació al moviment coral del 
Baix Maestrat i el Baix Ebre. Ara bé, la seva tasca en la recuperació d’orgues de la 
zona encara és un misteri per al camp de la investigació, així com la seva tasca 
compositiva. Aquesta recerca contribuirà a enaltir la figura d’un músic encara molt 
desconegut en la zona, però amb una participació inqüestionable en l’activitat 
musical i cultural vinarossenca. Per altra banda, aprofundirem en la vida i obra de 
Josep-Enric Peris, violinista de l’Orquestra dels Amics de la Catedral de Tarragona, 
organista suplent de la Seu Metropolitana i Primada de Tarragona i antic alumne 
de Garcia Julbe al Seminari de Tortosa.

En tercer lloc, també es farà una aproximació a dos músics castellonencs, 
exponents de l’obra del capellà, que encara que avui en dia ja no estan entre 
nosaltres, també han dut el nom de mossèn Vicent Garcia Julbe allà per on 
han passat: Juan Ramón Herrero pel que fa a la seva contribució al moviment 
coral en la província de Castelló; i Josep Pavia i Simó en la recerca musicològica 
desenvolupada principalment a Barcelona.

En quart lloc, aquesta investigació ampliarà el coneixement d’una de les persones 

i adolescència, la qual ens ajudarà a conèixer i comprendre millor a l’artista en què 
es va convertir. Per fer-ho, és necessari trobar els lligams entre les famílies Santos i 
Garcia Julbe, i posteriorment entre el capellà i el mateix Carles. D’aquesta manera 
podrem arribar a entendre un període vital en la vida del músic, conegut pels seus 
amics i familiars, però majoritàriament ignorat per la resta de la població i en cap 
cas reflectit en un treball de recerca.
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Finalment, en el moment d’abordar la qüestió de Garcia Julbe i els seus alumnes, 
m’ha semblat interessat i oportú comprovar o fer una aproximació a l’estat actual 
del tema a Vinaròs. En aquest sentit, i al llarg de la meva investigació, he tingut la 
curiositat de conèixer què se sap de Garcia Julbe a la seva localitat natal i, en la 
mesura del que fos possible, de la relació amb els seus alumnes. Directament, he 
eliminat d’aquest estudi a antics alumnes com ara Josep-Enric Peris, Josep Pavia i 
Simó i Juan Ramón Herrero per la poca rellevància directa que tenen en la població 
i he optat per centrar-me en dos dels alumnes més relacionats amb la ciutat, com 
és Rossend Aymí i en aquell moment Carles Santos. L’instrument emprat per dur 
a terme aquest «escàner» han estat tres qüestionaris contestats per la ciutadania 
vinarossenca que m’han ajudat a fer un diagnòstic de l’estat actual sobre Garcia 
Julbe en la seva localitat. Aquest estat, a la vista dels resultats obtinguts, sembla, 
com a mínim, inquietant. 

Només espero que aquesta investigació ajudi a mantenir viva la figura de 
mossèn Vicent Garcia Julbe, un vinarossenc de soca i arrel amb una mirada musical 
contemporània desafortunadament desconeguda per a molts veïns de Vinaròs.

Francesc Rocamora Riquelme
   Vinaròs, a 24 de juliol de 2017
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Capítol 1

El Seminari Diocesà de Tortosa

El centre
La Diòcesi de Tortosa comprèn els municipis del sud de la província de Tarragona 

i els del nord de la de Castelló (Baix Maestrat i Catí i Tírig de l’Alt Maestrat). La 
frontera amb la Diòcesi de Segorbe-Castelló la marca Alcalà de Xivert i les 
poblacions de Castellfort i el Portell de Morella per l’interior, encara que no sempre 
ha estat així: abans de les segregacions de l’any 1955 i 1960 i que tingueren lloc 
durant el període franquista, la Diòcesi abastava gairebé per una banda, a tota 
la província de Castelló (concretament les parròquies dels arxiprestats de Nules, 
Vila-real, Castelló de la Plana, Llucena i Albocàsser), i per altra banda també incloïa 
les localitats aragoneses d’Arenys de Lledó, Calaceite i Cretas —d’on és natural el 
cardenal Omella, arquebisbe de Barcelona en 
el moment en que s’escriuen aquestes línies—, 
que pertanyen a la Diòcesi de Terol, i la localitat 
lleidatana de Maials, que en l’actualitat forma 
part de la Diòcesi de Lleida.

Almenys durant la primera etapa de la dic-
tadura, el Seminari tingué una gran afluència 
de seminaristes, però a conseqüència de les 
segregacions de 1955 i 1960, l’alumnat del 
centre es reduí a la meitat. Segons Josep-Enric 
Peris, alumne de la promoció del 56, a causa 
de  l’última segregació, passaren de ser vint-
i-cinc a quedar-se en dotze, mentre que els 
altres tretze es traslladaren a la Diòcesi de Se-
gorbe-Castelló. Diòcesi de Tortosa en l’actualitat
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Pla d’estudis
No es pot dir que estudiar en el seminari era bufar i fer ampolles. Abans d’entrar, 

els alumnes s’havien d’enfrontar a un examen divers i complex que girava al voltant 
d’algunes de les matèries que s’estudiaven a primària, com ara Matemàtiques 
(Aritmètica i Geometria), Llengua castellana (Gramàtica: Morfologia i Sintaxi), 
Geografia, Història, Ciències Físiques, Químiques i Naturals i Història Sagrada. 
El pla d’estudis que es duia a terme en el Seminari durant els dotze anys que 
transcorrien fins que l’alumne finalitzava els seus estudis era d’una gran exigència 
i varietat, i els permetia assolir uns coneixements tant generals com específics 
que no es podien arribar a aconseguir en altres centres d’ensenyament, i molt 
menys en els de caràcter públic. Així mateix, aquest pla d’estudis concedia molta 
importància a la pràctica musical, la qual era present com a matèria obligatòria 
per a tots els cursos. 

A continuació s’enumeren les matèries dels dotze cursos que recorrien els 
alumnes, i que es dividien en tres seccions: Humanitats (5 cursos), Filosofia (3 
cursos) i Teologia (4 cursos).1

Secció d’Humanitats
Curs Matèries Curs Matèries
1r Religió 2n Religió

1r Llengua llatina 2n Llatí

1r Gramàtica espanyola 2n Llengua i Literatura espanyoles

1r Geografia universal 2n Geografia d’Espanya
1r Història sagrada 2n Matemàtiques

1r Matemàtiques 2n Dibuix artístic

1r Música. Cant figurat. 2n Cant figurat
3r Religió 4t Religió

3r Llatí 4t Llatí

3r Llengua i Literatura espanyoles 4t Llengua i Literatura espanyoles

3r Història d’Espanya 4t Història d’Espanya

3r Matemàtiques 4t Matemàtiques

3r Ciències Naturals 4t Física i Química

3r Música: Cant figurat 4t Música: Cant figurat
5è Religió 5è Llengua grega I

5è Llatí 5è Matemàtiques

5è Història de la Literatura espanyola 5è Música

5è Llengua francesa I

1 ALANYÀ I ROIG, J. El Seminari Diocesà de Tortosa, pàg. 622-646. Bisbat de Tortosa. Tortosa, 2001.
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Secció de Filosofia
Curs Matèries Curs Matèries

1r Història de l’art i la cultura 2n Religió

1r Literatura llatina 2n Llengua i Literatura espanyoles II

1r Llengua francesa II i III 2n Acció catòlica

1r Lògica 2n Sociologia

1r Crítica 2n Literatura llatina II

1r Ontologia 2n Història de la Filosofia
1r Llengua grega 2n Ètica

1r Literatura espanyola 2n Teodicea

1r Geografia política i econòmica 2n Història natural

1r Pedagogia i didàctica 2n Arqueologia i Belles Arts

1r Música: Cant gregorià 2n Música: Cant gregorià

3r Religió II 3r Física i Química

3r Història de la Filosofia II 3r Literatura llatina III

3r Cosmologia 3r Pedagogia catequista

3r Psicologia 3r Arqueologia i Belles Arts II

3r Llengua i literatura espanyoles III 3r Cant gregorià

Secció de Teologia
Curs Matèries Curs Matèries
1r Patrologia 2n De Deo Uno et Trino

1r Grec bíblic 2n De Deo Creante et Elevante

1r Missionologia 2n Sagrada Escriptura I

1r Dret Públic 2n Llengua Hebrea

1r Història eclesiàstica 2n Dret Canònic II

1r Introducció a la Sagrada Escriptura 2n Història eclesiàstica II

1r De Vera Religione 2n Teologia Espiritual I

1r De Ecclesia 2n Oratòria sagrada

1r Dret Canònic I 2n Cant gregorià

1r Cant gregorià

3r De sacramentis in genere 4t De Verbo Incarenato

3r De sacramentis in specie 4t Mariologia

3r De Novissimis 4t De Gratias et Virtutibus

3r Sagrada Escriptura II 4t Sagrada Escriptura III

3r Teologia moral I 4t Teologia Moral II

3r Ascètica i Mística 4t Litúrgia cerimonial

3r Litúrgia doctrinal 4t Cant gregorià

3r Cant gregorià
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Horari
Per assolir aquesta varietat de continguts, els alumnes havien de complir un 

horari molt exhaustiu:2

Matí
Horari Activitat

6.30 h. Llevar-se i arreglar-se.

7.00 h. Capella. Pregàries matutines. Meditació. Missa.

8.00 h Dormitori. Fer els llits i arreglar els armaris.

8.30 h. Refectori. Esmorzar. 9-10 h. Primera classe.
10-11 h Estudi. 11 h. Esbarjo.
11.30-12.30 h Classe.

12.30-13 h. Preparació de la classe de música i pati.

13-13.30 h. Classe de música a l’aula. Assaig de la Schola Cantorum quan calia.

13.30 h Capella. Estació al Santíssim. Examen particular. Àngelus.

13.45 h Refectori. Dinar.

Època d’esplendor: Bisbe Moll i Salord
Sense cap tipus de dubte, el fet que va donar major impuls al seminari no fou un 

pla d’estudis complet i exhaustiu o presentar un major nombre de seminaristes 
matriculats, sinó que en cada vaixell hi ha un patró, un líder capaç de guiar els 
seus mariners cap a port. En el cas de la Diòcesi de Tortosa, aquest patró fou 

2  Íd. anterior.

Llibre de Lògica del primer curs de 
la Secció de Filosofia.

Llibre d’Arqueologia i Belles Arts 
del segon curs de la Secció de 

Filosofia.
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En Manuel Moll i Salord, que arribà a Tortosa com a bisbe coadjutor l’any 1936. 
Nascut a Ciutadella el 1897, comptava amb un doctorat en Filosofia, Teologia i 
Dret Canònic per la Universitat Gregoriana de Roma. El 1938 fou nomenat Bisbe 
Administrador Apostòlic de Lleida, i el 1943 prengué possessió en Tortosa després 
de la mort del bisbe Fèlix Bilbao. Allí romangué fins a 1968, moment en el qual es 
va traslladar a Ciutadella. Finalment, va morir a Barcelona l’any 1970.3

Segons mossèn Alanyà,4 quan el doctor Moll arribà a Tortosa l’any 1936 com 
a bisbe coadjutor de Fèlix Bilbao5 tenia tres objectius en ment: en primer lloc, el 
foment de les vocacions del sacerdoci; en segon lloc, la reconstrucció i restauració 
de temples destruïts i cases rectorals; i finalment, la construcció d’una nova planta 
d’un seminari digne de la gran Diòcesi de Tortosa.

Al bisbe Moll i Salord sempre li preocupà 
la formació dels seus seminaristes, aspec-
te que queda reflectit en la construcció 
del nou seminari, que com ell mateix es-
menta «ha de tener todas las dependen-
cias e instalaciones que para la formación 
espiritual y científica que sus alumnos ne-
cesitan».6 Aquesta preocupació es trans-
formà en l’habilitació d’aules destinades 
a la formació dels seminaristes, entre les 
que destaquen el saló d’actes o la biblio-
teca, amb nombrosos recursos. A més a 
més, el bisbe tenia gran predilecció per la 
música, preferència que va quedar plas-
mada en l’església central del seminari, on 
es contemplava un cor alt per a l’orgue i la Schola Cantorum.7

Amb la construcció del nou seminari en marxa, una afluència de seminaristes 
massiva i un bisbe preocupat per la formació dels alumnes, només feia falta una 
persona que fos capaç de liderar aquesta nova etapa del centre. L’elegit va ser el 
capellà Vicent Garcia Julbe, amb qui el bisbe Moll havia coincidit en la seva etapa 
com a administrador de la Diòcesi de Lleida i amb el que compartia una afició per 
la música i una estima mútua.

3 Manuel Moll i Salord [article en línia] [Última consulta: 31 de desembre de 2016] ‹http://ilercavonia.wikia.com/
wiki/Manuel_Moll_i_Salord›

4 ALANYÀ I ROIG, J. El Seminari Diocesà de Tortosa, «El nou Seminari Diocesà», pàg. 189. Bisbat de Tortosa. 
Tortosa, 2001.

5 Fèlix Bilbao Ugarriza va ser un bisbe biscaí nascut a Bakio el 1873 que morí a Tortosa el 1943.
6 ALANYÀ I ROIG, J. El Seminari Diocesà de Tortosa, «El nou Seminari Diocesà», pàg. 190. Bisbat de Tortosa. 
Tortosa, 2001.

7 ALANYÀ I ROIG, J. El Seminari Diocesà de Tortosa, «El nou Seminari Diocesà», pàg. 197. Bisbat de Tortosa. 
Tortosa, 2001.

El Bisbe  Manuel Moll i Salord
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Biografia de mossèn Vicent Garcia Julbe
Mossèn Vicent Garcia Julbe va néixer l’any 1903 en el si d’una família nombrosa 

de Vinaròs, molt coneguda perquè el seu pare, també de nom Vicent, era ebenista. 
El sisè de deu germans —Consuelo, Concha, Vicent, Carmen, Domingo, Estela, 
Vicent, Manolo, Rosario i Providència—, va tenir com a padrins a Manuel Forner 
i Teresa Delmas, com podem corroborar en la seva partida de baptisme, inclosa 
en els annexos de la tesi titulada Vicent Garcia Julbe: Estudi i catalogació de la seva 
obra, del doctor Ripollès.

Les fonts que fan referència als seus orígens són insuficients. El poc que sabem 
ens ho va transmetre el mateix Garcia Julbe en diverses entrevistes per a la 
publicació Vinaròs, setmanari d’informació local en els seus darrers anys. En una 
d’elles explica que, a diferència dels seus germans Domingo i Manolo, no va seguir 
el camí del seu pare i molt prompte es va adreçar cap al sacerdoci.8 i 9 Tampoc va 
ser difícil, ja que descendia d’una família profundament religiosa i comptava amb 
els antecedents d’un oncle que va ser seminarista.

Als sis anys, concretament en 1910, Vicent Garcia Julbe va ser testimoni d’una 
celebració amb grans connotacions religioses i que, segons afirma Ripollés, va 
marcar la seva infantesa. Aquesta va ser, ni més ni menys, la commemoració del 
tercer centenari de l’arribada de la relíquia de Sant Sebastià a Vinaròs i de la qual 
deixa constància el cronista Borràs i Jarque en el seu llibre Història de Vinaròs. En 

8 Manolo Garcia Julbe, autor de diverses obres artesanals de fusta a Vinaròs com ara la pipa del Gegant, la creu del 
Natzarè i de diversos treballs d’ebenisteria per als passos de Setmana Santa.
9 QUINZÀ MACIP, S. «Mis personajes favoritos (II). Hoy: Mossèn Vicent Garcia Julbe». Article publicat a Vinaròs, 
setmanari d’informació local (5 de maig de 1990, pàg. 15). Vinaròs.

Dia de possessió de Garcia Julbe a Tortosa.
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ell es descriu la celebració, la qual va començar a organitzar-se dos anys abans i va 
comptar amb la implicació de tota la gent del poble. Hi van assistir l’arquebisbe 
de Granada, Meseguer i Costa, nascut a Vallibona, i el bisbe de Tortosa, Pedro 
Rocamora, i va prolongar-se durant sis dies en els que es van organitzar una gran 
quantitat d’actes.10 Destaquen la recepció dels vinarossencs residents a l’exterior, 
la pujada de la relíquia a l’ermita el dia 20 de gener, la processó amb la imatge de 
San Sebastià el dia 21 o la missa de rèquiem pels vinarossencs difunts celebrada 
el dia 24.11 Borràs i Jarque no fa referència a la part musical de la festivitat, cosa 
que sí recull Sebastián Redó en un article dedicat a l’himne d’aquesta celebració, 
el Patria y fe, compost per Juan Bautista Juan Banasco, organista de l’església 
arxiprestal de Vinaròs l’any 1910, amb lletra de Tomás Bellpuig, que ha perdurat 
fins als nostres dies.12 Així mateix, també fa referència que durant el III Centenari 
es van interpretar les misses dels mestres Eslava i Torres.

Encara que no s’ha trobat cap font que corroborés la presència de Garcia 
Julbe en els actes d’aquesta celebració del 1910, sí que trobem en la revista San 
Sebastián unes declaracions de Carme, la germana de Vicent, on es confirma la 
devoció que la família sentia pel seu patró i l’assídua assistència a la pujada a 
l’ermita, principal acte de la celebració del dia de patró: «De xiqueta, anava en 
mon pare i ell mos tenia dit: “Pujareu en mi, però si algú dels que trobem puja 
en algun cotxe, tartana... i mos diu ‘porta que vos pugem’, no vull que pugeu a 
cap lloc. Vatros pugeu en mi.” Després pujava en mon germà Domingo, Conxa, 
Consuelito».13

El Vinaròs de principi del segle XX no era diferent a la majoria de municipis 
espanyols. Tenia en l’agricultura el seu principal sector de subsistència després de 
la pèrdua del port —i per tant, del control del comerç de la zona— a favor del de 
Castelló. Així, la població emigrava a les zones industrials per poder sobreviure.14 
Pel que fa al context musical de la zona, trobem la descripció del mateix Garcia 
Julbe a l’entrevista anteriorment citada al Vinaròs, setmanari d’informació local. En 
ella remarca que l’ensenyament musical a males penes existia: per una banda, hi 
havia el Centre Republicà amb una escola de música, i per l’altre costat, el Cercle 
Catòlic, amb una escola de solfeig i l’aprenentatge d’un nombre d’instruments 
limitats (violí i contrabaix).

10 José Meseguer y Costa va nàixer a Vallibona (Castelló) en 1843 i va morir a Granada en 1920. Va ser Bisbe de 
Lleida i més tard, arquebisbe de Granada.
Pedro Rocamora i Garcia va nàixer a La Granja de Rocamora en el Baix Segura l’any 1832 i va morir a Castelló 
l’any 1925. Va ser un destacat Bisbe de Tortosa entre el 1894 i 1925.

11 BORRÀS JARQUE, J. M. Historia de Vinaròs. Vol II, pàg. 261-267. Ajuntament de Vinaròs. Vinaròs, 2002.
12 REDÓ, S. «El Patria y fe, un himno afortunado». Article publicat a San Sebastián (gener, 2009). Església de 
Vinaròs. Vinaròs, 2009. 

13 VV.AA. «Una camarera centenaria: Carmen Garcia Julbe». Article publicat a San Sebastián (gener, 2009, pàg. 
14). Església de Vinaròs. Vinaròs, 2009. 

14 ALBIOL VIDAL, S. Esplendor y declive económico de Vinaròs (1875-1931), «Crisis, sociedades obreras y emi-
gración», pàg. 44. Caixa Rural de Vinaròs. Vinaròs, 2007.
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La seva formació musical a Vinaròs és un misteri i quasi no hi ha aportacions 
en aquest sentit. Tant Ripollés com Alanyà assenyalen que estudià a l’Acadèmia 
de Música del Cercle Catòlic amb el professor mossèn Josep Antolí.15 En canvi, 
pel que fa al seu ingrés en el Seminari i als successius anys de formació a Tortosa 
trobem més informació. Antoni Ripollés exposa els primers anys acadèmics sota 
la tutela de mossèn Peris, que es pot contrastar en la breu biografia del capellà 
que realitza Alanyà en «La música al Seminari de Tortosa» i en les apreciacions 
del mateix Garcia Julbe en una de les entrevistes concedides a Salvador Quinzà.16 
A trets generals, el capellà destaca la relació estreta que va mantenir amb el seu 
professor, que ràpidament va apreciar en ell unes qualitats musicals que no podia 
desaprofitar. Aprengué piano, orgue, harmonia i composició, i molt prompte es 
va convertir en la mà dreta de mossèn Peris, encarregant-se d’assajar les parts de 
tiple de la Schola Cantorum. La intensa relació entre professor i alumne es pot 
comprovar en un autoretrat de mossèn Peris que Garcia Julbe conservava entre 
les seves pertinences i que inclou anotacions d’uns exercicis corregits:17

15 ALANYÀ I ROIG, J. El Seminari Diocesà de Tortosa, «La música al Seminari de Tortosa», pàg. 709-740. Bisbat 
de Tortosa. Tortosa, 2001.

16 QUINZÀ MACIP, S. «Al habla con…Mossèn Vicent Garcia Julbe sobre los beatos mossèn I. Bover y J.M. Peris 
(2)». Article publicat a Vinaròs, setmanari d’informació local (10 de febrer de 1996, pàg. 9). Vinaròs.

17 Regal de mossèn Garcia Julbe a Joaquín Simó.
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«Mi querido Vicente: te devuelvo los ejercicios corregidos. No te los mandé 
antes por las muchas ocupaciones de estos días. Trabajarás bien, pero fíjate en las 
correcciones para evitar que ciertos defectos se hagan crónicos. En las séptimas 
has atinado bien. Recuerdos a los tuyos y ora por tu afectísimo en Jesucristo.»

Antoni Ripollés indica en la seva tesi que l’any 1926, després del trasllat de 
mossèn Peris a Còrdova, Garcia Julbe continuà els seus estudis d’harmonia amb el 
mestre català Cumellas i Ribó,18 que fou alumne d’Enric Granados i Antoni Nicolau, 
i estudia musicologia amb Vicent Ripollès.

L’any 1927, quan encara era seminarista, es presentà a mestre de capella de la 
catedral de Tarragona. El mateix Garcia Julbe descriu aquesta oposició on quedà 
segon en una entrevista concedida a Salvador Quinzà i publicada en el Vinaròs, 
setmanari d’informació local, i Antonio Ripollés s’encarrega d’ampliar la informació. 
Tanmateix, el més important d’aquest fet és la conseqüència que va tenir: l’amistat 
entre Garcia Julbe i mossèn Tàpies, que quedà en primer lloc.19 Aquest últim li va 
aconsellar que es presentés a la plaça de capellà de la catedral de Lugo que ell 
deixava vacant, i així ho va fer l’any 1928.

L’etapa de Lugo (1928-1941) és una de les més misterioses i amb més llacunes 
sobre el compositor. Només investigada per Antoni Ripollés, localitzem una des-
cripció més extensa en la seva tesi, però també detectem un breu retrat del com-
positor arran de la publicació La polifonía jacobea: los villancicos al apóstol de José de 
Vaquedano. En la localitat gallega, mossèn Vicent funda i s’encarrega de la direcció 
de la Schola Cantorum, la qual té una presència important en celebracions religio-
ses, com ara els oficis de Setmana Santa. Pel que fa a la tasca compositiva, comença 
a establir les bases de la seva obra amb peces com Tu es Petrus o el Miserare.

Ripollés descriu el breu pas per la catedral de Lleida, que es va produir l’any 
1942 per motius familiars. Amb l’ajuda d’En Manuel Moll i Salord, en aquell mo-
ment administrador de la Diòcesi, és nomenat mestre de capella, càrrec que ocu-
pa durant dos anys fins que en l’any 1944 es trasllada a València per cobrir la plaça 
de director de capella del Reial Col·legi Seminari del Corpus Christi o del Patriarca. 
Aquí aprofundeix en la seva tasca musicològica amb la transcripció de diverses 
obres renaixentistes com ara Las danzas al Corpus, de Juan Bautista Comes, i les 
Villanescas, de Francisco de Guerrero, que acabaria anys desprès en el període 

18 Josep Cumellas i Ribó (Barcelona, 1875 – Barcelona, 1940) fou compositor, organista i director català. Director 
musical de diverses esglésies com la de Sant Felip Neri i la de Nostra Senyora de Pompeia Així mateix, compongué 
més de quatre-centes obres, destacant Salve Regina i les seves dues passions.

19 Mossèn Francesc Tàpies i Torres nasqué a Oliana (Urgell) el 19 d’octubre de 1898. En el Seminari d’Urgell 
comença la seva formació musical de la ma del mestre de capella de la catedral, mossèn Enric Marfany. En l’any 
1920 aprovà les oposicions al magisteri de capella de la catedral de Lugo. Durant la seva estància en la ciutat galle-
ga, demanà permís al capítol catedralici per a ampliar estudis musicals a Itàlia, la qual cosa li fou concedida l’any 
1925; a Roma estudià orgue amb Raffaelle Manari i composició amb Licinio Refice (1885-1954). En l’any 1927 
guanyà la plaça de mestre de capella de la seu de Tarragona, oposició en la qual mossèn Vicent Garcia quedà segon, 
i des d’aleshores residí a la ciutat, on exercí al Seminari com a professor de piano, gregorià i director de la Schola 
Cantorum; així mateix, el 1931 creà l’Escola de Música de Tarragona amb els professors Lluís Roig, Xavier Gols i 
Josep Català.
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de Tortosa. Tot queda reflectit en 
la tesi mencionada, així com en 
diverses publicacions, com ara 
a l’article del Vinaròs, setmanari 
d’informació local «El M.I.D. Vi-
cente Garcia Julbe» i a la secció 
«Música al seminari de Tortosa» 
del llibre d’Alanyà i Roig.20

Possiblement un dels fets més 
recollits és el seu nomenament 
com a canonge prefecte de Músi-
ca Sagrada de la catedral de Tor-

tosa l’any 1949. Aquí tornaria a coincidir amb el bisbe Manuel Moll i Salord, també 
responsable de l’arribada de mossèn Vicent a Tortosa. L’estima i admiració que es 
tenien era mútua, com ho demostra una carta que el Bisbe li envià des del seu 
retir a Ciutadella i que el capellà conservà emmarcada en la seva habitació fins a 
la seva mort. Aquest document descriu millor que cap altra font el pas de Garcia 
Julbe per Tortosa.

20 MILIÁN BOIX, M. «El M.I.D. Vicente Garcia Julbe». Article publicat a Vinaròs, setmanari d’informació local 
(30 de desembre de 1972, pàg. 3). Vinaròs.

Foto del Seminari Menor de Lugo extreta de la pàgina web 
www.vicentegarciajulbe.uji.es.
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Garcia Julbe dirigint a la Schola Cantorum.

Garcia Julbe dirigint a la Schola Cantorum.

En els paràgrafs marcats amb els nombres 3 i 4, el bisbe Moll li dóna 
les gràcies per la seva tasca pedagògica en la formació dels semina-
ristes, tant a Lleida com a Tortosa, on Garcia Julbe impartia classes 
de cant gregorià, piano i harmonia als alumnes més avantatjats, i 
s’encarregava de la direcció de la Schola Cantorum, tasques que es 
poden contrastar a la secció «Música al seminari de Tortosa», del lli-
bre d’Alanyà. En el paràgraf marcat amb la xifra 2, el bisbe esmenta 
precisament la seva tasca al capdavant de la Schola Cantorum, la qual 
tenia major presència durant la Setmana Santa i la Setmana Major, i 
amb nostàlgia recorda algun dels autors de les peces que se solien in-
terpretar, com ara Goicochea, Victoria, etc. El paràgraf marcat amb l’1 
evoca les interpretacions de la Schola Cantorum durant la Setmana 
Major i sempre sota «una dirección acertada e infatigable», fent refe-
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rència a Garcia Julbe. Santiago Vilanova, en «D. Vicente Garcia Julbe, 
maestro de capilla», confirma aquests trets del capellà. 21

En aquesta etapa de Tortosa, Garcia Julbe augmentà considerablement la 
seva obra compositiva. Part de culpa correspon a l’instrumental vital del qual 
disposava: la Schola Cantorum. Així mateix, a aquest període li corresponen peces 
com ara Te Deum, Salmo 49, Magnificat, Tantum ergo, Tota Pulcra o Missa Jubilaris 
a 6 v.m i orgue. Aquesta última va ser estrenada l’any 1959 i interpretada l’any 
1960 dins dels actes del cinquantenari de l’arribada de la relíquia a Vinaròs i en els 
qual mossèn Vicent participà d’una forma directa gràcies al fet que fou membre 
de la comissió de festes.22 A més a més, la Schola Cantorum, sota la seva batuta, 
també tingué un paper destacat en aquesta celebració amb la interpretació de 
la ja citada Missa Jubilaris i de l‘Himne a Sant Sebastià, compost per Carles Santos.

Malgrat el temps que li ocupa la seva tasca docent i la direcció de la Schola 
Cantorum, mossèn Vicent també troba estones per continuar la investigació 
musicològica, completant la col·lecció de les jacobees del segle XVII i la de les 
Villanescas, de Francisco Guerrero. Així mateix, realitza la transcripció de la música 
barroca de la catedral de Tortosa.

En l’any 1973, Garcia Julbe deixa les seves ocupacions al capdavant del Seminari 
per retirar-se definitivament a la seva localitat natal. Les causes d’aquesta decisió 
—explicades per Antoni Ripollés en La recepción del Motu Proprio a través de la obra 
de Vicente Garcia Julbe— es troben en els canvis musicals produïts per l’encíclica de 
1955, i que culminen en el Concili de Trento de 1962. Així mateix, la segregació de 
la Diòcesi Segorbe-Castelló va anar acompanyada amb un descens de la vocació 
sacerdotal. A més a més, la nova llei d’educació de 1970 contemplava la integració 
dels seminaris dins de l’ensenyament secundari sense cap tipus de mirament cap 
a la música sagrada, de manera que la tasca de Garcia Julbe al capdavant de la 
Schola Cantorum deixa de tenir sentit.

A partir de la dècada dels setanta i ja a Vinaròs, comença un període 
d’homenatges i distincions, com la catalana Dert Ilerca al mèrit pro-art, el canvi del 
nom de la coral vinarossenca pel de Coral Garcia Julbe i el seu nomenament com a 
fill predilecte de la ciutat. Així mateix, en aquest període, mossèn Vicent se centra 
en les transcripcions, en algunes composicions, com ara el Tríptico responsorial 
per a la coral Vicent Ripollés de Castelló, centrat en el cicle de la Passió de Crist i 
format per tres moviments («Prendimiento», «Tinieblas» y «Muere el Justo»), i en 
harmonitzacions de peces per a la Coral Garcia Julbe.

Mor en pau l’agost de 1997, als 94 anys.

21 VILANOVA, S. «D. Vicente Garcia Julbe, maestro de capilla». Article publicat a Vinaròs, setmanari d’informació 
local (19 de maig de 1984, pàg. 9). Vinaròs.

22 PALACIOS BOVER, J.M. La sociedad musical La Alianza. Crónica de cien años (1907-2007). Vol I, pàg. 61. 
Associació cultural Amics de Vinaròs. Vinaròs, 2016.
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Capítol 2

Activitat musical al Seminari

Activitat pianística
Dins de les preocupacions del bisbe Moll i Salord sempre estigué la formació dels 

seus seminaristes no només des d’un vessant acadèmic, sinó també musical. En 
aquest sentit, s’apostava per l’aprenentatge pianístic dels alumnes amb l’objectiu 
d’aconseguir bons organistes que poguessin fins i tot arribar a acompanyar la 
salmodia i els cants i motets que se solen cantar en els pobles.23 En la persistència 
d’aquest propòsit, Rossend Aymí descriu que el bisbe va procurar que, a més del 
piano del saló d’actes, hi haguessin petites aules dotades amb pianos, encara 
que no fossin massa bons. Aquesta informació la corrobora mossèn Alanyà i Roig 
en la secció «La música al Seminari de Tortosa», on s’afirma que el bisbe Moll 
va encarregar pianos per al centre. Així doncs, especifica que «l’harmònium del 
seminari fou adquirit de la parròquia d’Orpesa» i posteriorment «substituït per un 
orgue electrònic Harmoniphon de dos teclats manuals i pedal, a recomanació de 
mossèn Tàpies en 1958».24

Els diferents exseminaristes entrevistats afirmen que la iniciació a l’aprenentatge 
del piano en tot moment era voluntària i depenia del curs. Tenien de professor a 
mossèn Sirisi o a Constantino Ahís si estudiaven en el Seminari Menor, i a mossèn 
Garcia Julbe si cursaven estudis en el Seminari Major.25

Mossèn Vicent no era pianista i, per tant, no tenia la tècnica d’un especialista. 
Els coneixements que posseïa els havia après en la seva època de seminarista sota 

23 ALANYÀ I ROIG, J. El Seminari Diocesà de Tortosa, «Història i vida al Seminari Diocesà», pàg. 724. Bisbat 
de Tortosa. Tortosa, 2001.

24 ALANYÀ I ROIG, J. El Seminari Diocesà de Tortosa, «La música al Seminari de Tortosa», pàg. 724. Bisbat de 
Tortosa. Tortosa, 2001.

25 Jaume Sirisi i Escoda fou mossèn, organista i mestre de capella de les catedrals de Tortosa (1945-fins que arribà 
mossèn Garcia Julbe), Saragossa (1958) i Barcelona (1963-1991). Així doncs, també fou professor de música als 
seminaris de Tortosa i Saragossa. En el camp de la composició destaca el seu poema La suda de Tortosa.
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la tutela de l’organista mossèn Peris. En aquest sentit, Antonio Melià, actualment 
sacerdot del municipi d’Albocàsser, explica l’interès de Garcia Julbe en el control 
i domini dels dits i, com a gran músic que era, la seva insistència en aprofundir 
en l’expressió màxima dels sentiments, com ara en l’inici de la Simfonia número 
5, de Beethoven. Així mateix, el piano era tractat com qualsevol altra matèria i, 
per tant, requeria el mateix treball metòdic d’altres assignatures que s’inculcaven 
en el seminari. A més a més, Garcia Julbe valorava la constància i el progrés; 
per tant, el treball havia de ser diari. En aquest sentit i segons Josep-Enric Peris, 
els alumnes practicaven una hora diària, concretament a l’hora del pati, en les 
diferents saletes habilitades per a l’estudi. Dissabtes al matí tocaven davant de 
mossèn Vicent, que els feia les correccions oportunes. El capellà sempre buscava 
la perfecció en els alumnes i en les diferents interpretacions públiques s’asseia al 
costat de l’executant.

Pel que fa a la metodologia impartida, antics alumnes com Rossend Aymí o Antoni 
Melià expliquen que el Seminari mantenia contacte amb les escoles de música i 
conservatoris per tal de convalidar matèries. Per aquest motiu, la programació 
pianística del centre era molt semblant a la dels conservatoris. D’aquesta manera, 
si l’alumne mostrava interès i facilitat podia ser enviat a estudiar fora, com van 
ser els casos de Rossend Aymí, que anà a estudiar a Saragossa i a Tarragona amb 
mossèn Tàpies, o d’Antoni Melià, que també va acabar la carrera pianística una 
vegada finalitzats els seus estudis de Teologia.

En les diverses entrevistes realitzades als exseminaristes que van apostar per 
l’aprenentatge del piano al Seminari, només s’han pogut extraure amb la suficient 
fiabilitat el nom de dos mètodes que practicaven de forma diària: el Beyer i el 
Mikrokosmos, de Béla Bartók. Ferdinand Beyer fou un compositor i pianista 
alemany nascut a Querfurt l’any 1803. La seva obra més coneguda, que encara 
perdura fins als nostres dies, és Vorschule im Klavierspiel o Mètode d’iniciació al 
piano op. 101, de 1851. Aquest mètode té una introducció amb una base teòrica 
on s’explica el pentagrama, les claus de sol i fa, intervals, figures musicals, etc. 
Després es divideix en dues parts: la primera amb exercicis per a cinc dits que van 
del número 1 fins al 64; i la segona, del 65 al 106, centrada en el treball del pas de 
polze. Per a acabar, el mètode finalitza amb una espècie d’apèndix que contempla 
exercicis tècnics per a estudiar les vint-i-quatre escales tant en el relatiu major 
com en el menor.

En l’exemple A del mètode Beyer es pot apreciar un dels objectius pedagògics 
d’aquest llibre: el control de la digitalització per part de l’alumne, sobretot en una 
etapa inicial. En l’exemple B apreciem una de les tècniques primerenques en els 
estudis de piano: el pas del polze.
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El segon mètode pianístic que es treballava al Seminari era el Mikrokosmos, de 
Bela Bartók, i és que el músic vinarossenc sempre ha tingut certa predilecció pel 
compositor hongarès. En una ocasió li demanà a un exalumne exseminarista, que 
si li podia recollir unes obres de Béla Bartók i de Kodaly, encara que es desconeix 
l’interès que el capellà albergava en concret per aquelles composicions. En canvi, 
Rossend Aymí especifica que practicaven el Mikrokosmos perquè «mossèn Vicent 
tenia interès en què els alumnes s’acostumaren a les noves sonoritats de la música 
contemporània».

Mikrokosmos és un conjunt de peces, concretament cent cinquanta-tres, de 
dificultat progressiva, agrupades en sis volums i que recullen els problemes tècnics 
i musicals de la literatura pianística. A més a més, intenta evitar la monotonia 
repetitiva d’altres exercicis mitjançant la inclusió d’elements com la politonalitat, 
els ritmes irregulars o els encreuament de mans, entre d’altres.26

En l’exemple A del Mikrokosmos es pot apreciar la varietat de ritmes que solia 
incloure Béla Bartók en la seva música, mentre que en el B, observem un exemple 
d’unes sonoritats més contemporànies i dissonants, les quals impregnen l’obra 
del compositor hongarès.

26 VV.AA. [article en línia] «Música para piano de Bartók» (30 de maig de 2011). [Última consulta: 24 de juliol de 
2017] ‹http://amanielalpiano.blogspot.com.es/2011/05/musica-para-piano-de-bartok.html› 

Exemple A: Vorschule im Klavierspiel, Exercici 40.

Exemple B: Vorschule im Klavierspiel, pág. 48. Explicació del pas de polze.
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No és objectiu d’aquesta recerca analitzar l’obra pianística de Beyer i Béla Bartók, 
però els exemples anteriors serveixen per demostrar que aquests mètodes tracten 
dues de les inquietuds pedagògiques que, segons els exseminaristes, presentava 
Garcia Julbe: el control de la digitalització i l’exposició de l’oïda a noves sonoritats 
on la tonalitat està més diluïda.

A banda de les classes de piano, durant l’any acadèmic el Seminari organitzava 
diversos cursets, tal com reflecteix mossèn Alanyà i Roig. Aquests cursets, que 
es feien a l’agost, permetien als alumnes avançar en el domini de la tècnica: «El 
curset d’estiu de l’any 1959 dels seminaristes majors fou per a l’acció catòlica, 
matemàtiques, idiomes, harmonia, grups polifònics i classes de música amb audició 
de discos, rondalla, dibuix, mecanografia i pràctica de piano i harmònium».27

L’aprenentatge pianístic comptava amb dos moments culminants: les vetllades 
literàries musicals que s’organitzaven en el Seminari. La primera d’elles es 
realitzava el 28 d’agost amb motiu de la celebració de Sant Aureli Agustí, que era 
el sant del rector En Aurelio Querol, i la segona, el dia 15 de desembre, justament 
vuit dies després de la Immaculada. D’aquestes vetllades també deixa constància 
Alanyà i Roig « […] interpretació del conte musical il·lustrat de Prokofiev i del 
Landerkennung, de Grieg, en la vetllada del dia 28».28

Segons Josep-Enric Peris, mossèn Vicent dissenyava el programa i de vegades 
recollia les propostes dels professors del Seminari Menor, mossèn Sirisi i després 
mossèn Ahís. Al començament del curset d’estiu, concretament l’1 d’agost, el 

27 ALANYÀ I ROIG, J. El Seminari Diocesà de Tortosa, «Història i vida al Seminari Diocesà», pàg. 595. Bisbat 
de Tortosa. Tortosa, 2001.

28 ALANYÀ I ROIG, J. El Seminari Diocesà de Tortosa, «Història i vida al Seminari Diocesà», pàg. 592. Bisbat 
de Tortosa. Tortosa, 2001.

Exemple A: Mikrokosmos, Vol. 3. Exercici 75.

Exemple B: Mikrokosmos, Vol. 2. Exercici 59.
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capellà li comunicava a cada alumne quina peça havia de tocar durant la vetllada 
de final del mes. El mateix passava per a la del 15 de desembre: un mes abans, el 
capellà els facilitava les peces a interpretar. A diferència de les classes de piano 
durant l’any acadèmic, la preparació de les vetllades no tenia un dia fix per assajar 
davant de mossèn Vicent i que aquest els pogués fer les indicacions corresponents.

Avantatges
Amb l’objectiu que tot l’alumnat —i principalment els nous— pogués participar, 

eren freqüent en aquestes vetllades les interpretacions a quatre mans, fet que 
té nombrosos avantatges pedagògics. En primer lloc, i el més evident, és la 
sincronització entre els dos intèrprets, una tasca gens fàcil per la incomoditat de 
situar quatre mans sobre el teclat. Així mateix, s’han de tenir en compte aspectes 
com la digitalització o l’ús dels pedals. En segon lloc, aquesta pràctica promou un 
treball d’escolta atenta de les altres veus, fonamental en la música coral. En tercer 
lloc, els alumnes han de prestar atenció als elements expressius. Per una banda, 
s’ha de buscar la igualtat en els atacs, quelcom molt més evident en el piano que 
en altres instruments. Per altra banda, la interpretació de diferents estils, un dels 
aspectes musicals més complicats, ha d’anar sincronitzada entre els executants. 
Finalment, permet el coneixement d’un ampli repertori, el qual hagués sigut 
impossible d’escoltar durant la primera meitat del segle XX a causa de la dificultat 
d’assistir a concerts o del limitat accés a emissores de ràdio o discos.

Concerts d’altres intèrprets
A banda de les vetllades literàries musicals, els seminaristes també tenien l’ocasió 

d’escoltar intèrprets que venien des de fora del Seminari a realitzar recitals, com 
és el cas de mossèn Tàpies o Carles Santos. Del primer deixa constància mossèn 
Alanyà i Roig, del qui comenta que el seminari adquirí «un orgue electrònic 
Harmoniphon, de dos teclats manuals i pedal, a recomanació de mossèn Francesc 
Tàpies» i que quan fou pujat al seminari fou estrenat amb un concert del canonge 
Tàpies.29 Del segon, Carles Santos, Alanyà i Roig recull una publicació de mossèn 
Querol al Surco, un suplement del Butlletí Oficial del Bisbat de Tortosa, la qual 
deixa constància d’aquesta visita: «Carles Santos torna al Seminari per regalar-nos 
amb nous concerts». Ho féu el dia 12 d’octubre de 1953: «[...] artista consumado a 
sus trece años, [...] para obsequiar al Seminario con el regalo de su arte exquisito, 
de su ejemplar entrega a una vocación y de su sencillez atractiva que le hace 
sentirse entre los niños y los jóvenes del Seminario como un compañero más».30

29 ALANYÀ I ROIG, J. El Seminari Diocesà de Tortosa, «La música al Seminari de Tortosa», pàg. 724. Bisbat de 
Tortosa. Tortosa, 2001.

30 ALANYÀ I ROIG, J. El Seminari Diocesà de Tortosa, «La música al Seminari de Tortosa», pàg. 736. Bisbat de 
Tortosa. Tortosa, 2001.
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Aquesta visita també la certifiquen els diferents exseminaristes entrevistats, 
que recorden un Santos nen, amb pantalons curts i molt virtuós. Per a ells fou 
un orgull que anés a oferir aquests concerts, els quals, sense cap dubte, van ser 
un estimulant perquè els seminaristes continuessin en la pràctica del piano. A 
més a més, un seminarista afegeix que en aquest concert, Garcia Julbe estava 
assegut en primera fila, amb cara de «mala baba» i atent a les possibles errades 
del pianista: un exemple de l’exigència i perfecció que mossèn Vicent buscava en 
els seus alumnes.

Tal com recull Alanyà, d’aquesta escola de música sortiren organistes com el 
mateix Rossend Aymí i Escolà, Constantino Ahís i Escrig, Joan Ramon Herrero i 
Llidó, Jesús Reboll i Maneu, Manuel Jordà i Estupiñá, Isaïes Riba i Cucala, Josep 
Roda i Batlle i Rafael Prades i Antolí, entre d’altres.

Classes d’harmonia i composició
En els cursets d’estiu també s’impartien classes d’harmonia, que constituïen 

el complement perfecte per als estudis de piano i de les quals deixà constància 
Alanyà: «Vicent Garcia Julbe ens dedicà molt de temps en classes intenses i 
interessants d’història de la música, audicions de diversos autors del Renaixement, 
Barroc i Romanticisme, classes de gregorià, amb discografia, classes d’harmonia 
i composició i estudi i anàlisi amb audició de la música de Manuel de Falla i 
múltiples referències al músic i musicòleg Felip Pedrell. Completàvem les hores 
amb assajos de la Schola Cantorum».31

Si examinem breument aquesta cita d’Alanyà, podem desgranar part de la 
metodologia que emprava Garcia Julbe en les seves classes, corroborada també 
pels seus alumnes. En elles, hi havia un temps per a les classes d’harmonia, mentre 
que una altra estona es dedicava a l’estudi i anàlisi dels diferents estils musicals i 
les seves corresponents audicions.

Segons les diverses entrevistes als exseminaristes, Garcia Julbe emprava les 
lliçons d’harmonia d’Arin i Fontanilla, que des de principis del segle XX s’havien 
convertit en el principal mètode a Espanya en substitució del de Escuela de 
composición. Tratado primero de la armonía, de Hilarión Eslava. Encara que aquest 
mètode d’Arin i Fontanilla fou molt criticat des d’un primer moment, el compositor 
i director d’orquestra Juan Bautista l’acabà definint com un mètode de compilació, 
però amb un caràcter de «dogmatismo escolástico».32

Mossèn Vicent era conscient de les limitacions d’aquest mètode, de les quals 
deixà constància en una entrevista al Vinaròs, setmanari d’informació local: 
«Mossèn Peris prefería para sus estudios musicales métodos de autores franceses. 

31 ALANYÀ I ROIG, J. El Seminari Diocesà de Tortosa, «Història i vida al Seminari Diocesà», pàg. 592. Bisbat 
de Tortosa. Tortosa, 2001.

32 BAUTISTA, J. Estudio comparativo de los principales Tratados de Armonía a partir de Jean-Philippe Rameau 
(1683-1764), pàg. 60. Inédit.
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Por ejemplo, en España se daba el método de armonía de Arín y Fontanilla pero 
era este método muy flojo, entonces él estudiaba y nos daba el método francés de 
Durand. En el apartado de contrapunto y fuga, nos dio el método también francés 
de Dubois».33

De totes maneres, mossèn Vicent completava la seva metodologia amb exerci-
cis basats en harmonitzacions corals protestants com podien ser la Passió segons 
Sant Joan o segons Sant Mateu, de Bach —encara que açò no ha pogut ser cor-
roborat—, i amb l’estudi i l’anàlisi de compositors del passat com ara Victoria o 
Palestrina, entre d’altres.

En tot cas, la manera de procedir que seguien els alumnes en aquestes harmo-
nitzacions era molt senzilla. Segons Aymí, copiaven la melodia o el baix del coral 
a treballar: tot seguit, es prosseguia a l’harmonització, i finalment la comparaven 
amb la versió original del compositor. Tanmateix, és difícil de poder constatar 
aquest recurs perquè no s’han localitzat exercicis corregits d’aquell període.

Tal com explica Aymí, l’objectiu de Vicent Garcia Julbe amb aquest mètode era, 
senzillament, que els seus alumnes prengueren com a model als grans mestres 
de la composició mitjançant la comparació i anàlisi de la manera d’encadenar els 
diferents acords amb la finalitat d’automatitzar les diferents formes compositives. 
És a dir, mossèn Vicent buscava que els seus deixebles assimilessin els diferents 
estils, sempre respectant les regles d’harmonia i composició. En aquest sentit, 
Josep-Enric Peris especifica que els permetia la realització de dissonàncies, sempre 
i quan estiguessin preparades anteriorment. En cas d’errada per part de l’alumne, 
es procedia a una reflexió. Segons Peris, et feia raonar sobre el que hi havies 
d’escriure. I és que tal com afirmen els seus deixebles, mossèn Vicent era molt rígid 
amb les regles compositives. Aymí recorda que donava el següent argument per 
explicar aquesta rigidesa: «No eren prohibicions, sinó que ens explicava que si els 
grans mestres de l’antiguitat no ho feien, nosaltres tampoc ho havíem de fer i per 
tant, si no aconseguíem evitar aquestes incorreccions, era perquè no dominàvem 
la tècnica.» Tanmateix, a l’hora de compondre, els alumnes deixaven les regles 
escolàstiques de l’harmonia i gaudien de certa llibertat. Antonio Melià especifica 
que, per a Garcia Julbe, «el més important és que allò que componguérem ho 
férem des de la consciència i no des de la ignorància». En aquest sentit, Aymí 
explica que el compositor defensava que «a l’hora de compondre obres, aquestes 
havien de ser realment noves, que sortiren de l’ànima i no una mera recopilació 
d’altres autors. Per aquest motiu, havies de dominar tots els estils, tant els antics 
com els nous».

Per aprendre les diferents tècniques compositives, els alumnes duien a terme una 
tasca d’estudi i anàlisi d’obres de diferents estils i autors amb l’objectiu esmentat 
anteriorment d’interioritzar la manera d’encadenar els acords dels grans mestres. 

33 QUINZÀ MACIP, S. «Al habla con…Mossèn Vicent Garcia Julbe sobre los beatos mossèn I. Bover y J.M. Peris (2)». 
Article publicat a Vinaròs, setmanari d’informació local (10 de febrer de 1996, pàg. 5). Vinaròs.
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Quan es pregunta per aquesta pràctica als alumnes, sempre contesten a corre-
cuita el nom de Tomás Luis de Victoria. Després comencen a sortir noms com el 
de Palestrina, Goicochea o el de mossèn Peris, entre d’altres. De totes maneres, els 
mateixos alumnes arriben a la conclusió que part de les obres treballades també 
les cantaven en el cor.

Pel que fa al compositor avilès, mossèn Vicent opinava que Victoria era el 
millor polifonista de la seva època i per tant, la seva música no podia faltar entre 
les interpretacions de la Schola Cantorum. En el moment d’analitzar, mossèn 
Vicent escollia els responsoris de Tenebres de l’Officium Hebdomadae Sanctae, 
concretament els interpretats pel cor:34

Nº responsori Títol
VII Tamquam ad latronem
VII Tenebræ factæ sunt
IX Animam meam dilectam
X Tradiderunt me
XI Jesum tradidit impius
XII Caligaverunt oculi mei

Segons la doctora Soterraña Aguirre Rincón, musicòloga i professora de la 
Universitat de Valladolid, en l’Officium Hebdomadae Sanctae, Victoria utilitza el 
llenguatge musical del moment, un contrapunt imitatiu «harmonitzat» en el qual 
les consonàncies desencadenaven en un teixit musical homorrítmic i fins i tot a 
vegades homofònic. Però la grandesa d’aquests responsoris radica en la utilització 
del figurisme,35 tècnica que segons José Ignacio Suárez Garcia, musicòleg i 
professor de la Universitat d’Oviedo, després d’un estudi basat en la decoratio 
d’aquests responsoris, afirma que «Victoria conocía y practicaba extensamente el 
embellecimiento retórico, dado que su música está completamente impregnada 
de procedimientos empleados para conseguir una bella elocutio».36 No és 
objecte d’aquest treball realitzar una recerca sobre els trets de musicals de l’obra 
de Victoria, sinó el que s’ha buscat era demostrar una petita part de la gran 
complexitat musical que contenen aquestes peces analitzades pels seminaristes.

Segons Antonio Melià, un altre dels autors que solien analitzar era Johann 
Sebastian Bach, i en especial, l’obra El clavecí ben temprat. És evident que mossèn 
Vicent tenia certa predilecció per Bach, sobretot com a recurs pedagògic. Fins i 

34 L’Officium Hebdomadae Sanctae inclou 18 responsoris, nou lamentacions, dos cors de passions, un miserere, 
improperis, motets, himnes i salm per la celebració de la Setmana Santa.

35 Tècnica compositiva vigent entre els segles XVI i XVIII i que consistia a subordinar la música al text per enaltir 
el sentit del text musicalment.

36 SUÁREZ GARCIA, J.I. Tomás Luis de Victoria: Estudios/Studies, «La decoratio en los responsorios del Offi-
cium Hebdomadae Sanctae de Tomás de Luis de Victoria», pàg. 209-230. Ed. Suàrez-Pajares, J. I. del Sol, M. Insti-
tuto Complutense de Ciencias Musicales (ICCMU). Madrid, 2013. 
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tot entre les seves pertinences personals es trobà una anàlisi de tres fugues del 
compositor alemany. Concretament, estem parlant d’una edició titulada Otto 
fughe dal clavecin bien tempéré, per Bernard Boekelman. En ella s’analitzen la fuga 
núm. 7 en mi bemoll major tant del primer com del segon volum i la fuga núm. 4 
en do sostingut menor. Aquesta edició es caracteritza per una exposició en colors 
dels subjectes i contrasubjectes que faciliten l’anàlisi de l’estructura de la fuga. Per 
altra banda, contempla una reducció dels patrons harmònics que faciliten la seva 
assimilació.

No és qüestió de fer ací una anàlisi dels avantatges pedagògics d’El clavecí ben 
temprat, que els té, tant del punt de vista compositiu com de l’interpretatiu, i és 
que segons Antonio Melià, l’estudi de la fuga t’ajuda a escoltar totes les veus, 
quelcom de gran importància en la interpretació coral.

Garcia Julbe també era un gran pedagog i sempre intentava economitzar al 
màxim el temps que passava amb els seus deixebles. En el curset de 1960 van 
analitzar música de Falla, com demostra la cita d’Alanyà a l’inici d’aquesta secció, 
segurament amb la intenció de fer una preparació prèvia per a la interpretació de 

Exemple de l’exposició analítica de la fuga núm. 7 en mi bemoll major.

Exemple de l’anàlisi harmònic de la fuga núm. 7 en mi bemoll major.
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la cantata escènica del compositor andalús que interpretà més endavant la Schola 
Cantorum.37 Així mateix, alguns exseminaristes recorden aquesta execució com 
una interpretació que trencava amb la línia seguida fins al moment per mossèn 
Vicent. Per altra banda, Josep-Enric Peris descriu al capellà com a «didacta», perquè 
aprofitava qualsevol context per fer indicacions musicals. Recorda especialment 
que interrompia els assajos del cor per remarcar girs harmònics i que d’aquesta 
manera els alumnes els poguessin interioritzar.

En el mateix sentit en que es realitzaven vetllades literàries musicals per 
estimular als seminaristes a l’estudi del piano, també s’organitzaven festivals o 
concursos nadalencs per animar als alumnes a compondre les seves primeres 
peces. D’aquest fet deixen constància tant Melià com Peris; és més, aquest últim 
ens obre el seu arxiu personal i ens facilita Pastores, vamos, una de les nadales que 
compongué per a un d’aquests actes:

S’han enumerat i explicat només una mínima part dels compositors que els 
alumnes d’harmonia analitzaven. La llista es podria ampliar amb els noms de 
Goicochea, mossèn Peris, Palestrina, Beethoven, especialment la Novena simfonia, 
etc. És evident que Garcia Julbe era coneixedor no només de l’estil de música sacra 
sinó també de la resta que estaven proliferant per Europa en aquells moments i 
pretenia que els seus alumnes conegueren aquestes noves tendències.

37ALANYÀ I ROIG, J. El Seminari Diocesà de Tortosa, «La música al Seminari de Tortosa», pàg. 731. Bisbat de 
Tortosa. Tortosa, 2001.

Pastores, vamos, de Josep-Enric Peris (Tortosa, 16-10-1961). 
Estrenada el 22 de desembre de 1961 pel cor de primer de Filosofia.
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Schola Cantorum
L’any 1949, Garcia Julbe és nomenat canonge prefecte de Música Sagrada de 

la catedral de Tortosa per butlla pontifícia del papa Pius XII. A partir d’aquest 
moment, el Seminari pren impuls i prestigi gràcies a la permanent activitat musical 
que es viu sota la seva tutela, especialment la de la Schola Cantorum, de la que 
han deixat constància els seus alumnes:

«Todos nos congratulamos y pensamos que, con este hombre al frente de la 
Schola, llegaríamos a hacer filigranas cantando.» Santiago Vilanova.38

«La Schola Cantorum del Seminario alcanza, bajo su dirección, un enorme 
prestigio, realizando distintos conciertos y participando en las solemnidades 
litúrgicas de la Catedral.» Joan Ramón Herrero.39

«[...] se nos despertaba la capacidad estética, y no era para menos, porque de 
entrada teníamos de professor a Garcia Julbe.» Joan Llidó.40

A banda de les activitats musicals com la Schola Cantorum o les classes de 
composició i piano, la música tenia un pes específic en la formació acadèmica. 
Durant els cinc primers cursos, que es corresponien amb la secció d’Humanitats, 
els alumnes impartien la matèria de cant figurat i empraven mètodes com ara el 
Canto figurado, de José Maria Peris, o el Método graduado de Solfeo, de Llambert-
Alfonso-Zamacois (LAZ). En canvi, en els tres cursos de la secció de Filosofia i en 
els quatre de Teologia, els alumnes impartien cant gregorià i empraven el Liber 
Usualis Missae et Officii. Eren vint minuts de cant diari amb l’objectiu de preparar 
la litúrgia del diumenge. En altres paraules, els seminaristes tenien coneixements 
específics i això augmentava el nivell musical del cor. A més a més, eren entre vuit-
cents i nou-cents alumnes al centre i es seleccionaven de forma acurada aquells 
que formarien part de la Schola Cantorum.

Sense cap tipus de dubte, el màxim transmissor d’expressió musical corresponia 
a la Schola Cantorum, dirigida per mossèn Sirisi fins a l’arribada de mossèn Vicent 
l’any 1949. A partir d’aquell moment, tal com afirma Alanyà i Roig, la «Schola 
Cantorum, mentre existí, solemnitzà a gran nivell musical la Setmana Santa 
de la catedral de Tortosa». A més a més, el cor també era present en totes les 
solemnitats litúrgiques de la Diòcesi i el mateix Seminari. Però com s’ha dit, la 
celebració litúrgica més important en la que participaven era la de Setmana 
Santa, durant la qual interpretaven un repertori que sempre incloïa «alguna obra 
nova composta pel nostre estimat director i mestre que s’afegia al repertori de 
Victoria, Ginés Pérez, Otaño, Lotti, Ett, Goicoechea i Tàpies», com recorda Alanyà.

38 VILANOVA, S. «D. Vicente Garcia Julbe, maestro de capilla». Article publicat a Vinaròs, setmanari d’informació 
local (19 de maig de 1984, pàg. 9). Vinaròs.

39 HERRERO LLIDÓ, J.R. Programa de mà del Concierto-Homenaje al M.I.D. Vicente Garcia Julbe, celebrat al 
Seminari Diocesà l’1 de maig de 1984, pàg. 2.

40 CORNELLES, V. [article en línea] «El legado del Seminario de Tortosa». Article publicat a El Periódico Medi-
terràneo (26 de noviembre de 2006). [Última consulta: 8 de noviembre de 2016.] 
‹http://www.elperiodicomediterraneo.com/noticias/castellon/legado-seminario-tortosa_262811.html›. 
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En aquest sentit, l’arxiu de la Schola Cantorum augmentà considerablement 
durant aquest període perquè estaven subscrits a l’editorial ESSET de Vitòria, 
la qual recollia l’activitat musical del Seminari Diocesà de la localitat basca i 
que se centrava principalment en repertori musical religiós, però que també 
contemplava altre tipus de repertori: «1) Composiciones de música profana, con 
texto en castellano y vasco (24 obras) / 2) Composiciones de música sagrada de 
varios autores con obras de Vicente Goicoechea, Julio Valdés, Nemesio Otaño y 
Tomás Ángel Dadie, entre otros.»

Els seminaristes afirmen que l’activitat del cor s’intensificava a partir de Nadal 
amb assajos diaris de trenta o quaranta minuts a l’hora del pati i fins i tot a la 
tarda, coincidint amb el berenar, amb l’objectiu de preparar els actes referents 
a la Setmana Santa. En aquest sentit, mossèn Marcos, antic alumne, explica que 
la finalització de la construcció del nou seminari va ajudar al desenvolupament 
d’aquests assajos perquè encara que els seminaristes estiguessin separats, tots 
estaven en el mateix edifici i, per tant, els tiples, que pertanyien al Seminari Menor, 
podien accedir més ràpidament al Major, que era on es realitzaven els assajos.

Al llarg dels més de vint anys que Garcia Julbe romangué al capdavant de la 
Schola Cantorum, comptà amb l’ajuda d’aquells seminaristes més avantatjats en 
l’aprenentatge musical, com ara Rossend Aymí, Isaïes Riba i Cucala, Josep Pavia i 
Simó, Joan Ramon Herrero, Antonio Melià, etc. La funció d’aquests era la mateixa 
que en el seu dia tingué Garcia Julbe quan fou seminarista: «Mossèn Peris me 
apreciaba mucho, y me pidió que le preparase a los niños, esto lo hacía cuando 
acabábamos de comer y en la hora del patio. Recuerdo que una de las piezas 
que ensayábamos era precisamente el Haec est dies preciosa pieza compuesta por 
mossèn Peris, yo les ensayaba a los niños la parte de las voces de los tiples».41

En aquest sentit, Rossend Aymí, un dels ajudants de Garcia Julbe, descriu la 
metodologia que empraven en aquests assajos parcials. En primer lloc, els alumnes 
del Seminari Menor, com eren els tiples, eren recollits per aquells alumnes més 
avantatjats. En segon lloc solfejaven la partitura, pràctica dificultosa perquè els 
tiples encara eren molt jovenets i tenien menys coneixements musicals que els 
membres d’altres cordes, fins al punt que s’havien d’aprendre algunes peces 
de memòria. A continuació, treballaven el text perquè hi havia alumnes que 
encara no tenien suficient domini del llatí, i després l’introduïen amb la melodia 
corresponent. En últim terme, per acabar de polir una mica, incidien en els girs 
melòdics de la polifonia del segle XVI. Segons Aymí, en aquestes sessions els 
ajudants no solien emprar un piano per no perdre el temps. De totes maneres, 
l’objectiu principal era que els alumnes aprenguessin la melodia de les peces, la 
resta ja era feina de mossèn Garcia Julbe.

41 QUINZÀ MACIP, S. «Mis personajes favoritos (II). Hoy: Mossèn Vicent Garcia Julbe». Article publicat a Vi-
naròs, setmanari d’informació local (5 de maig de 1990, pàg. 15). Vinaròs.
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Els assajos generals eren curts, 
disciplinats i intensos. Mossèn Vi-
cent intentava no aturar-se mas-
sa i reservar els comentaris per 
al final, encara que si a vegades 
es produïen errades «garrafals», 
com ara un gall, la interrupció era 
inevitable. Per altra banda, els as-
sajos es realitzaven sense instru-
ments, encara que la peça tingués 
l’acompanyament de l’orgue. Per 
donar el to, mossèn Vicent sempre utilitzava el seu diapasó.

A conseqüència de la brevetat dels assajos, no es perdia temps per fer exercicis 
auditius ni tampoc vocalització. De totes maneres, pel que fa a la impostació de la 
veu, tots els seus alumnes remarquen la forta expressivitat de la cara del capellà i que 
«només mirant-lo ja sabies com col·locar la boca». Així mateix, els exseminaristes 
afirmen que tampoc els explicava el funcionament de l’aparell respiratori i tornen 
a incidir que només fixant-se en ell, ja entenien quan havien de respirar. En altres 
paraules, els exseminaristes expliquen que encara que normalment no utilitzava 
batuta, la seva expressió facial era continuada, amb les mans lliures plenes de 
comunicació, i transmetia des de dinàmiques fins a les respiracions. I és que el 
capellà sentia la música com una cosa vital i tan li feia si estava en un assaig, en un 
concert o en una classe. D’aquests trets per la direcció coral deixa constància el 
seu alumne Santiago Vilanova: «Era, todo él, una vibración electrizante. Teníamos 
delante un rostro que se transfiguraba según fueran el texto y la melodía. [...] a los 
tenores, les arrancaba las voces del corazón; el acento y la síncopa reforzados y 
dejados adecuadamente con la afirmación de su gesto».42

Per altra banda, sí que feia indicacions referents a la dicció del text. El llatí, al 
contrari del català, és una llengua amb les vocals tancades. En aquest sentit, i 
segons mossèn Marcos, «demanava que tancarem les vocals dient-mos: “pareixeu 
de la Cava”», fent referència a la peculiar parla de la gent d’aquest municipi del 
Delta de l’Ebre. Segons Vicent Vericat, Garcia Julbe tenia molta picardia, i quan 
havien de cantar «Ex Christus», les esses les feia sonores perquè no se n’escoltaren 
trenta. Tots aquests aspectes els anava treballant i corregint sobre la marxa i sense 
fer cap tipus d’exercici específic.

Pel que fa al timbre, l’objectiu de mossèn Vicent no diferia del d’un altre director. 
Sempre buscava l’equilibri de les veus i que no sobresortís una per damunt d’altra, 
però donant preferència a la melodia dels tiples. Tanmateix, posava molt d’èmfasi 
en el contrapunt, concretament en el fet de recolzar o accentuar la part dèbil del 

42 VILANOVA, S. «D. Vicente Garcia Julbe, maestro de capilla». Article publicat a Vinaròs, setmanari d’informació 
local (19 de maig de 1984, pàg. 9). Vinaròs.

Diapasó de Garcia Julbe (foto realitzada al local d’assaig de la 
Coral Garcia Julbe).



38

compàs on l’autor havia posat l’accent, cosa que portava molt «a rajatabla».
Al llarg de les gairebé dues dècades que mossèn Vicent estigué al capdavant de 

la Schola Cantorum, aquesta aconseguí un prestigi que els mateixos seminaristes 
arribaren a sentir:43

«Quan érem menuts no n’érem conscients, però de major sí que vam ser 
conscients que el que es cantava allí no es cantava altres llocs.» Vicent Vericat.

«En Setmana Santa el programa que es cantà a la catedral era el segon després 
de Montserrat.» Mossèn Marcos Gascón Alegre.

«Érem conscients perquè ho veiem, perquè la catedral s’omplia i sabíem que 
cantàvem perquè confiàvem en el nostre mestre.» Josep-Enric Peris i Vidal.

43 Extractes de les entrevistes realitzades a exalumnes arrel de la investigació durant els mesos de juliol i agost de 
2016 a Vinaròs i a Reus en el cas de Josep-Enric Peris.



39

Capítol 3

Influència de Garcia Julbe en la província de Tarragona

En aquest apartat, ens aproximarem a la influència de mossèn Garcia Julbe en 
la província de Tarragona per mitjà dels seus alumnes. Aquesta línia d’investigació 
comporta una sèrie de dificultats per dos motius: el primer és que la Diòcesi de 
Tortosa comprèn en l’actualitat els municipis del sud de Catalunya i alguns del 
nord de Castelló (com hem dit abans, els del Baix Maestrat, i Catí i Tírig a l’Alt 
Maestrat), encara que no sempre ha estat així, perquè abans de les segregacions 
ocorregudes durant el franquisme, la Diòcesi abastava gairebé a tota la província 
de Castelló; el segon, i com indica el periodista Vicente Cornelles, és conseqüència 
del primer, ja que, «en las décadas de los 40, 50 y 60 del pasado siglo, más del 90% 
de los alumnos del seminario eran procedentes de las comarcas castellonenses. Y, 
así fue hasta la creación de la nueva diócesis de Segorbe-Castellón».44 Açò implica 
que molts dels seminaristes tarragonins estudiaren a l’arquebisbat de Tarragona 
i que, per tant, la influència de Mossèn Garcia Julbe a la província no sigui tan 
apreciable com a la de Castelló. No obstant això, aprofundirem en dos alumnes 
tarragonins, Rossend Aymí i Escolà i Josep-Enric Peris i Vidal, que han contribuït i 
ho continuen fent a la cultura musical de les seves respectives regions. El primer 
d’ells actua en la zona que compren la Diòcesi de Tortosa en l’actualitat, mentre 
que el segon ho fa en diverses localitats que abasta l’arquebisbat de Tarragona.

Rossend Aymí i Escolà
Rossend Aymí i Escolà, nascut el 13 de juliol de 1940, és el tercer fill del matrimoni 

format per Josep i Cecília, una família pagesa de Palma d’Ebre, municipi a la comarca 
de Ribera de l’Ebre. En aquell període de postguerra i de dictadura franquista, el 
capellà del poble, mossèn Tomàs, en plena tasca de recaptació d’alumnes per al 

44 CORNELLES, V. [article en línia] «El legado del Seminario de Tortosa». Article publicat a El Periódico Medite-
rráneo (26 de novembre de 2006). ‹http://www.elperiodicomediterraneo.com/noticias/castellon/legado-seminario-
tortosa_262811.html›. [Últim accés: 6 de març de 2017.]
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nou Seminari de Tortosa que s’estava construint, li preguntà a Rossend i a un amic, 
Francesc Xavier Ciuraneta —que després fou bisbe de Lleida—, si volien estudiar 
al Seminari Diocesà. La resposta fou afirmativa i Rossend ingressà en el centre 
l’any 1952.

Seminari
Fins a aquell moment, l’únic contacte que havia tingut Aymí amb la música 

s’havia produït al seu poble com a conseqüència de la tradició musical que es 
vivia en la zona. Tanmateix, quan arribà a Tortosa, tot canvià. L’ambient que 
es respirava al Seminari, i més concretament a la Schola Cantorum, va fer que 
li brollés la vena musical. El mateix Aymí recorda que «quan estava al Seminari 
Menor, em van provar veu i vaig entrar a la Schola Cantorum com a tiple segon. 
Després, una vegada realitzat el canvi de veu, em van passar a cantar la veu de 
tenor segon».45 Com a membre de la Schola Cantorum, intervingué en un dels 
actes del cinquantenari de l’arribada de la relíquia de Sant Sebastià a Vinaròs; 
concretament, participà en la missa pontifical del 23 de gener de 1960, en la que 
el cor interpretà la Missa Jubilaris de mossèn Garcia Julbe i l’Himne a Sant Sebastià, 
compost per Carles Santos per a la commemoració. Així mateix, s’inicià en l’estudi 
d’harmonia, contrapunt i fuga amb mossèn Vicent, i molt prompte es convertí 
en un dels alumnes avantatjats del capellà fins al punt de ser organista i adjunt 
de Garcia Julbe, encarregant-se de la direcció en l’absència d’aquest últim i dels 
assajos dels tiples. 

Dins de l’ambient musical del Seminari, el bisbe Moll i Salord i Garcia Julbe van 
donar un impuls a l’aprenentatge pianístic amb l’objectiu d’aconseguir bons orga-
nistes que fins i tot poguessin arribar a acompanyar la salmodia, els cants i motets 
que se solen interpretar en els pobles. En aquest sentit, Rossend Aymí, va aprofitar 

aquesta oportunitat i es va 
iniciar en el camp pianístic 
sota la tutela de Garcia Jul-
be. Així mateix, participava 
freqüentment en les vetlla-
des literàries musicals del 
28 d’agost i 15 de desembre 
que organitzava el Semina-
ri amb l’objectiu d’estimu-
lar els estudiants,46 i en les 
quals interpretà obres com 
ara el primer i el segon mo-

45 Extracte de l’entrevista a Rossend Aymí, realitzada el 14 de juliol de 2016 a Vinaròs.
46 ALANYÀ I ROIG, J. El Seminari Diocesà de Tortosa, «La música al Seminari de Tortosa», pàg. 733-734. Bisbat 
de Tortosa. Tortosa, 2001.

Visita familiar al Seminari
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viment de la Simfonia núm. 5, de Beethoven, en reducció per a piano a quatre 
mans.47 A més a més, es va presentar a diversos exàmens oficials de piano, primer 
al conservatori de Tarragona i després al de Saragossa. Rossend destaca que «els 
estudis del Seminari estaven encaminats a poder examinar-te en altres llocs, per 
açò es practicava el mateix programa».48 No obstant, en les últimes proves oficials 
que va realitzar, Aymí ja estava sota tutela de mossèn Francesc Tàpies, canonge 
organista de la seu de Tarragona i amic i col·lega de Garcia Julbe i també del bisbe 
de Tortosa. «Quan tenia vint-i-tres o vint-i-quatre anys, em desplaçava en tren una 
vegada a la setmana a Tarragona. Allí rebia classe de piano a casa de mossèn Ta-
pies i després anàvem al col·legi de les Teresianes de la Rambla Nova per fer clas-
se d’orgue. Allí és on de veritat vaig prendre contacte amb la tècnica organística 
perquè mossèn Tapies havia estudiat a Roma i a París i coneixia la tècnica d’aquest 
instrument perfectament.»49

Roma
En ple desenvolupament musical de Rossend, mossèn Garcia Julbe va veure en 

ell no només unes bones aptituds, sinó un amor a la música i una constància en el 
treball que el van dur a recomanar-lo per a estudiar orgue a l’estranger. La intenció 
inicial de mossèn Vicent era que estudiés a París, però les autoritats de la Diòcesi 
de Tortosa tenien més vincle amb Roma perquè allí tenien el Col·legi de capellans, 
el Col·legi espanyol i l’Institut de Música Sacra. Aymí indica que «hi havia algun 
capellà que era de Tortosa i tenien la facilitat d’enviar allí els seminaristes per les 
garanties que tenien». D’aquesta manera, Rossend Aymí arribà a Roma en vint-i-
sis anys, lloc on va romandre durant quatre anys amb l’objectiu de perfeccionar els 
seus estudis organístics al Pontificio Instituto di Musica Sacra, institució fundada 
pel papa Pius X l’any 1910 amb l’objectiu d’ensenyar les disciplines litúrgiques 
i musicals des de la pràctica, la teoria i la història, estimular el coneixement i 
la difusió del patrimoni cultural de música sacra per afavorir les expressions 
artístiques dins les cultures actuals i ajudar a les esglésies en la formació de futurs 
músics i de professors de música sacra. Allí, «es titulà amb Ferruccio Vignanelli50 
durant quatre anys, es llicencià en cant gregorià amb els professors Raffaele 
Baratta i Eugène Cardine. Cursà novament i s’examinà d’harmonia, contrapunt 
i fuga amb els mestres Armando Rienzi, Vieri Tosatti i Domenico Bartolucci, 
director de la Capella Sixtina».51 La institució romana també li va convalidar tots 

47 ALANYÀ I ROIG, J. El Seminari Diocesà de Tortosa, «La música al Seminari de Tortosa», pàg. 737-738. Bisbat 
de Tortosa. Tortosa, 2001.

48 Extracte de l’entrevista a Rossend Aymí, realitzada el 14 de juliol de 2016 a Vinaròs.
49 ALANYÀ I ROIG, J. El Seminari Diocesà de Tortosa, «La música al Seminari de Tortosa», pàg. 737-738. Bisbat 
de Tortosa. Tortosa, 2001.

50 Ferruccio Vignanelli fou alumne de Licinio Refice i Raffaele Manari. Així mateix, estudià cant gregorià i com-
posició a l’Istituto Pontifi
51 ALANYÀ I ROIG, J. El Seminari Diocesà de Tortosa, «La música al Seminari de Tortosa», pàg. 737-738. Bisbat 



nota a peu de pàgina tallada. La nota completa és aquesta

Ferruccio Vignanelli fou alumne de Licinio Refice i Raffaele Manari. Així mateix, estudià cant gregorià i composició a l’Istituto Pontificio di Musica Sacra, a Roma, on a partir de l’any 1933 es convertí en titular de la cátedra d’orgue i organografía.
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els estudis que havia realitzat prèviament a Saragossa i Tarragona. El compositor 
destaca les infraestructures del centre «on es podia trobar amb facilitat una aula 
amb orgue destinada a la pràctica dels estudiants». Així mateix, les metodologies 
impartides pels seus diversos professors no eren massa diferents de les que havia 
gaudit anteriorment: «per exemple, la tècnica del pedal i la manera d’interpretar 
els diferents autors eren molt semblants, i els programes eren idèntics en els 
centres europeus, i ja els havia tastat en les meves classes amb mossèn Tàpies a 
Tarragona».52 Remarca, a més, que pel que fa a l’estudi d’harmonia i contrapunt, 
entraven en contacte amb els grans compositors de l’època, tant de música sacra 

com profana.
Per altra banda, Rossend va 

poder apropar-se a l’assigna-
tura d’organografia, una matè-
ria que desconeixia i que el va 
acabar fascinant: «Em resultava 
interessant perquè tenia l’opor-
tunitat d’estudiar la manera de 
construir orgues al llarg de la 
història».53

L’estudi de la construcció de 
l’instrument i el contacte diari 
amb l’orgue van començar a 
obrir noves vies en la ment de 
Rossend. Havent cursat els seus 
estudis a Roma, Rossend es 
presentà a la plaça d’organista 
de la catedral de Tortosa. Allí 

oposità «davant un tribunal format per mossèn Tàpies, mossèn Garcia, mossèn 
Lluis Riba, mossèn Jesús Carda i mossèn Manuel Giner».54 En aquesta oposició, 
s’enfrontà a proves d’interpretació, improvisació, acompanyament, etc. Tanma-
teix, la prova que més recorda Rossend és la de composició perquè va haver-hi 
de realitzar un exercici basat en un tema de Johannes Brahms. Aquesta prova es 
prolongava durant vint-i-quatre hores en aïllament, tancat al Seminari, i consistia 
en compondre la fuga que li havien demanat. Aymí indica «que va ser dur perquè 
mai havia estat en aquesta situació, però quan vaig acabar, mossèn Vicent Garcia 
Julbe la va repassar i li va donar el vistiplau».55

de Tortosa. Tortosa, 2001.

52 Extracte de l’entrevista a Rossend Aymí, realitzada el 14 de juliol de 2016 a Vinaròs.
53 Extracte de l’entrevista a Rossend Aymí, realitzada l’11 de febrer de 2017 a Tortosa.
54 ALANYÀ I ROIG, J. El Seminari Diocesà de Tortosa, «La música al Seminari de Tortosa», pàg. 737-738. Bisbat 
de Tortosa. Tortosa, 2001.

55 Extracte de l’entrevista a Rossend Aymí, realitzada el 14 de juliol de 2016 a Vinaròs.

Rossend tocant l’orgue a Roma
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Quan va prendre possessió de la seva plaça, es va trobar un orgue electrònic per 
decisió del bisbe Moll i de mossèn Tàpies, que pensaven en els avantatges que 
podia oferir —com ara l’afinació—, fet que va contrariar a mossèn Garcia Julbe, 
partidari d’un orgue de tubs.

Orguener
Durant deu anys va ocupar la 

plaça d’organista, on la seva tasca 
principal residia en acompanyar la 
litúrgia dels diumenges, habitual-
ment cantada pels canonges amb 
l’ajut d’alguns seminaristes. Van 
ser deu anys on el músic enyorà un 
orgue de tubs, fet que contribuïa a 
augmentar la seva frustració —«em 
sentia un organista sense orgue»—, 
i que desencadena una nova aven-
tura en la vida de Rossend: la d’or-
guener. Els seus estudis a Roma també havien influït en el músic tortosí des d’un 
vessant més artesanal. Allí havia pogut aproximar-se a les diferents tècniques 
de construcció d’orgues per mitjà de l’assignatura d’organografia, impartida per 
Ferruccio Vignanelli. Aquest contacte diari amb l’orgue va deixar empremta en 
Rossend. Només havent-hi tornat dels seus estudis a Roma, s’havia adonat que 
molts orgues havien sigut destruïts durant 
la guerra civil com a conseqüència de la 
repressió portada a terme pel bàndol repu-
blicà contra totes aquelles institucions que 
havien donat suport als nacionals, com ara 
l’església. Arran de la seva experiència amb 
l’orgue de la catedral de Tortosa, començà 
la seva travessia per recuperar els orgues 
de la zona: sabia que construir orgues per 
a totes les parròquies era ben bé una mis-
sió impossible; en canvi, restaurar els que 
havien quedat destruïts no ho era tant. 
Per poder dur a terme les restauracions, va 
combinar els coneixements collits a Roma 
amb els adquirits en una tasca d’investiga-
ció personal sobre bibliografia orguenera, 
la majoria d’ella en llengua alemanya. Una 
vegada apresa tota la teoria, era el moment 

Fuga sobre el tema de Johannes Brahms.

Rossend tocant l’orgue a Tortosa.
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d’entrar en acció. Rossend realitzà els projectes dels orgues a construir i passà 
les mesures a diferents artesans (fusters, soldadors, etc.). En el moment en que 
tenia les peces a les seves mans, ell mateix s’encarregava d’encolar-les i muntar-les 
perquè no es produís cap desajust. D’aquesta manera, la seva tasca ha esdevingut 
fonamental pel que fa a l’existència d’orgues a la zona de l’Ebre, com ara «els de la 
parròquia de l’Assumpció de la Palma d’Ebre, de la parròquia de l’Assumpció de Flix 
amb la col·laboració exemplar d’un grup de jubilats, i l’orgue del Reial Monestir de 
la Puríssima Concepció Victòria de Tortosa, havent participat en la restauració de 
l’orgue de l’arxiprestal de Morella, construït per Francesc Turull, en el de Cretas i en 
el de Santa Bàrbara, obra de les primeries del segle XX».56 També ha dut a terme la 
restauració de l’orgue de l’arxiprestal de Vinaròs i en l’actualitat es troba de ple en la 
construcció del de l’església vella de Xert.

Conservatori de Tortosa
Paral·lelament al càrrec d’organista de la catedral de Tortosa i dels seus inicis 

com a constructor, Aymí va impulsar un nou projecte: la fundació del Conservatori 
de Tortosa, en 1974. Rossend explica que mentre estudià a Roma, va aprofitar per 
voltar per Europa, i en un d’aquests viatges visità Trossingen, una ciutat al sud de 
l’Alemanya de quinze mil habitants: «Allí vaig escoltar un concert d’una orquestra 
simfònica de joves entre vint i vint-i-cinc anys. Per mi va ser una novetat i em vaig 
dir a mi mateix: “Això ho faré jo a Tortosa.”».57

Aymí va decidir portar endavant aquell projecte en la seva localitat, en la qual 
els antecedents musicals es remuntaven a l’Orfeó Tortosí —fundat l’any 1905 dins 

56 ALANYÀ I ROIG, J. El Seminari Diocesà de Tortosa, «La música al Seminari de Tortosa», pàg. 737-738. Bisbat 
de Tortosa. Tortosa, 2001.

57 Extracte de l’entrevista a Rossend Aymí, realitzada l’11 de febrer de 2017 a Tortosa.

Construcció de l’orgue  
de Santa Barbara

En plena restauració de l’orgue de l’església Arxiprestal de Vinaròs



45

de l’expansió del moviment coral a Catalunya— i a la Banda Municipal de Música 
de Tortosa. Una de les primeres trucades que va realitzar fou al seu professor 
d’orgue, mossèn Tapies, que en aquell moment era el director del Conservatori 
de Tarragona. Quan li va comentar la seva idea, el capellà contestà: «Ara és 
l’hora!». Així mateix, argumentà que a Reus se li havia concedit la subvenció per 
a la fundació del seu propi conservatori i que, per tant, Tortosa també ho podia 
aconseguir.58 En aquest sentit, Rossend remarca que la culminació del projecte 
fou el resultat de la col·laboració entre moltes parts, com ara la Diputació, l’Orfeó 
Tortosí, la Banda de Música i el Patronat de Música de l’Ajuntament. Fou en aquest 
centre musical, resultat d’aquell viatge a Alemanya, on Rossend passà part de la 
seva carrera docent, exercint les funcions de professor d’harmonia i piano fins a 
la seva jubilació.

Direcció de corals
La catedral de Tortosa també suposà el punt de partida d’un altre vessant 

musical per a Rossend: la de director coral. Aquest recorda que la litúrgia dels 
diumenges era cantada pels canonges amb l’ajut d’alguns seminaristes. A 
principis dels setanta, el nombre de seminaristes es va reduir, i l’activitat de la 
Schola Cantorum va disminuir arran de la llei d’educació de 1970.59 En aquest 
sentit, Rossend especifica que van haver-hi de buscar alternatives: «Amb altres 
capellans, vam intentar fer un cor de nens i buscar repertori nou i popular. A més 
a més, vam aconseguir una activitat musical molt alta».60 Aquest va ser l’inici en el 
camp de la direcció coral, encara que ja posseïa una sèrie de coneixements de la 
seva època com a ajudant de Garcia Julbe en la Schola Cantorum, els quals li van 
servir per desenvolupar aquesta tasca. Així mateix, amb trenta-cinc anys, estava 
en ple auge de la seva carrera: era organista consolidat de la catedral i acabava de 
fundar el conservatori de Tortosa. En aquells moments, en plena transició política 
espanyola, Aymí va contribuir al moviment coral de la zona al capdavant d’una 
nova agrupació: la coral Vent de Dalt, de Tortosa. «Hi havia una sèrie d’estudiants 
universitaris tortosins que havien estudiat a Barcelona i que havien tingut contacte 
amb la música coral. Volien fundar una coral i van confiar en mi.»61 A partir de 
1992, la seva activitat com a director s’intensifica al ser nomenat director de la 
Coral Garcia Julbe de Vinaròs, nascuda de la desaparició, a principis de la dècada 
dels vuitanta, del cor parroquial, i de la intenció d’un grup de joves de promoure 
un nou cor, el Cor Vinarossenc, al que es van afegir un grup d’excantaires del cor 
parroquial. El 10 de març de 1984, en un concert homenatge a mossèn Vicent 

58 El Conservatori de Reus es funda el curs 1974-1975, constituint una del·legació del Conservatori Professional de 
Música de la Diputació de Tarragona.

59 Llei d’Educació del 1970 contemplava la integració dels seminaris dins de l’ensenyament secundari i sense cap 
tipus de mirament per la música sagrada.

60 Extracte de l’entrevista a Rossend Aymí, realitzada l’11 de febrer de 2017 a Tortosa.
61 Íd. anterior.
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Garcia Julbe en el que també va participar la coral Vicent Ripollés, de Castelló, es 
va adoptar el nom que té avui en dia. Aymí manifesta que la primera impressió va 
ser d’una gran responsabilitat: «El nom em va influir perquè el nivell que s’havia 
d’aconseguir havia de ser alt per honrar el nom del mestre».62 A més a més, el 
capellà, que en aquells moments encara estava entre nosaltres, s’alegrava de 
que la coral que duia el seu nom tingués com a director a un dels seus alumnes 
més avantatjats. Al llarg dels anys, la coral, amb Aymí al capdavant, ha realitzat 
nombroses interpretacions, destacant entre elles el concert al Vaticà, on es van 
interpretar diverses peces de Garcia Julbe, o el Rèquiem de Fauré del dia de San 
Sebastianet de l’any 2017 com a tancament de les celebracions del centenari de 
la imatge de Sant Sebastià.63

En l’actualitat, segueix dirigint la coral Garcia Julbe, l’única agrupació que 
continua interpretant el repertori del capellà i compositor vinarossenc. Així mateix, 
compagina la coral vinarossenca amb l’Orfeó Tortosí i la coral del seu poble natal.

Compositor
De la mateixa manera que va passar amb el seu mestre, la direcció de diverses 

corals també ha estat un al·licient per a continuar la tasca compositiva. En aquest 
sentit, des que començà els seus estudis a Roma fins a l’actualitat, Aymí ha compost 
vàries peces que són interpretades per les corals que dirigeix: Sanctus, La sardana 
de batea, Sardana de les escoles i El país de dins teu; diverses harmonitzacions, com 
la de la cançó popular De Roquetes vinc; obres per a piano com ara Scala Dei; i els 
moviments «Sanctus», «Benedictus» i «Agnus Dei», de la Missa Paschalis.

L’any 2009, els nebots de mossèn Garcia Julbe van trobar a la casa familiar una 
sèrie de documents i partitures que van cedir a la Fundació Caixa Vinaròs. Segons 
Ripollés, entre aquesta documentació es trobaren seixanta-una obres, la majoria 
d’elles inèdites. Destaquen dos moviments de la Missa Paschalis, «Kyrie» i «Gloria», 
basats en el tema de la seqüència del Diumenge de Pasqua Victimae Paschali 
Laudes. Abans de la cessió de les fonts a la Fundació, la neboda del capellà, Consuelo 
Garcia Sanz, també membre de la coral Garcia Julbe, va mostrar el material al 

62 Íd. anterior.

62 Primer diumenge desprès del 20 de gener, dia del patró.
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seu director i exalumne del compositor, Rossend Aymí. Aquest decidí acabar 
l’obra incompleta del seu mestre i compongué tres moviments més: «Sanctus», 
«Benedictus» i «Agnus Dei». Aquesta missa en la seva totalitat fou estrenada dins 
dels actes del IV Centenari de l’arribada de la relíquia a Vinaròs celebrat l’any 2010: 
«A les 11.00 hores, al santuari de la Mare de Déu de la Misericòrdia MISSA MAJOR. 
L’Orfeó Vinarossenc interpretarà el cant d’entrada i el cant de comunió. La Coral 
Juvenil Sant Sebastià i la Coral Garcia Julbe estrenaran la MISSA PASCHALIS, de 
Vicent Garcia Julbe i Rossend Aymí. Presidirà la missa l’Excm. Rvd. D. Javier Salinas 
i Vinyals, bisbe de la Diòcesis de Tortosa».64

Missa Paschalis: «Agnus Dei»
En aquest moviment es posa música al text Agnus Dei i a l’igual que els dos 

moviments composats per Garcia Julbe («Kyrie» i «Gloria»), està basat en la 
seqüència del diumenge de Pasqua Victimae Paschali Laudes. Mentre que els dos 
moviments de Garcia Julbe estan compostos per tres veus i orgues, aquest de 
Rossend Aymí està format per quatre veus mixtes amb acompanyament organístic. 
Encara que ambdós compositors es van basar en el mateix cant gregorià, Garcia 
Julbe va respectar el mode dòric de la melodia original, mentre que Rossend Aymí 
el transportà a La. Igual que Garcia Julbe, Aymí empra un estil contrapuntístic dins 
d’un registre còmode per a les distintes veus, les quals a males penes veuen alterat 
el seu moviment per graus conjunts. Així mateix, l’autor rebutja els virtuosismes 
en favor d’un estil sil·làbic que faciliti la comprensió del text.

Pel que fa a l’harmonia, la peça comença en do major i sempre es mou entre 
el relatiu major i el menor. Així mateix, empra acords de triada amb les funcions 
de dominants, tònica, subdominant i dominats. De manera sovint, en alguns 
d’ells incorpora la sèptima de forma intencional, amb l’objectiu de buscar un 
major colorit i espectacularitat. A més a més, en cap se surt de l’estil, rebutjant les 
possibilitats que li pot oferir la funció de dominant. No obstant això, sí que juga 
amb les alternatives que li ofereixen recursos com les apoggiaturi, els retards o els 
acords suspesos.

Al final s’inclou una espècie de coda per acabar la peça, on les veus entren de 
forma escalonada per concloure sobre l’acord de la, al qual introdueix la tercera 
de picardia per finalitzar en la major. Per tant, Rossend Aymí, basant-se en el 
mateix cant gregorià que Garcia Julbe, incorpora un motiu melòdic que el capellà 
també utilitzà sense reincidència. L’estil contrapuntístic està present en tota la 
peça, buscant una major sonoritat per mitjà de les possibilitats que li ofereixen 
les quatre veus mixtes, que li permeten la introducció de la sèptima de l’acord. 
Tanmateix, la peça en cap moment abandona el context religiós que se li suposa.

64 VV.AA. «Programa d’actes del IV Centenari de la Relíquia». Article publicat a San Sebastián (gener, 2010, pàg. 
9). Església de Vinaròs. Vinaròs, 2010.
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En definitiva, la polifacètica carrera musical de Rossend Aymí ha estat fonamental 
perquè sigui en l’actualitat un referent musical en la cultura musical de la zona. 
Encara que jubilat des de fa uns anys, continua dirigint la coral Garcia Julbe i 
l’Orfeó Tortosí, activitat que compagina amb una magnífica tasca de restauració 
d’orgues, com ara el de l’església vella de Xert.

Josep-Enric Peris i Vidal
«Jo componc amb una tinta de Vinaròs que es diu Garcia Julbe.» Amb aquestes 

paraules, defineix el músic Josep-Enric Peris i Vidal quina és la font d’inspiració del 
seu art. D’ofici empleat de banca, la vida i obra d’aquest compositor tarragoní no té 
res a envejar a la d’un músic professional.

Nascut el 24 de setembre de 1944, és el primogènit del matrimoni format per 
Magdalena i Sabino, una família pagesa de la localitat de Cabacés a la comarca del 
Priorat amb antecedents musicals: els dos avis havien sigut músics, i a més a més, 
ambdós tocaven el clarinet. Així mateix, el pare de Josep-Enric no fou menys i con-
tinuà amb la tradició familiar, canviant l’instrument de llengüeta pel de la bateria 
i arribant a ser membre de l’orquestrina Montsant de Cabacés. Peris va gaudir, ju-
gar i créixer amb aquest instrument durant la seva infantesa, però malgrat aquest 
entreteniment, tingué molt clar des de menut que volia servir a Déu. Amb aquest 
propòsit, fou escolanet de l’església als nou anys, i dos anys després, concretament 
l’any 1956, ingressà en el Seminari de Tortosa, on trobà un ambient musical que 
no tenia res a veure amb el conegut fins a aquell moment al seu poble natal. Re-
corda que «quan estava al Seminari menor, vaig entrar a la Schola Cantorum com 
a tiple segon. Després, una vegada realitzat el canvi de veu, vaig passar a cantar 

Victimae Paschali Laudes

Fragment del Gloria de Garcia julbe

Tema principal de l’Agnus Dei de Rossend aymí

Coda final de l’«Agnus Dei».
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la veu de tenor segon durant un any».65 Com a 
membre de la coral també participà en la missa 
pontifical celebrada el 23 de gener de 1960 en 
commemoració del cinquantenari de l’arribada 
de la relíquia de Sant Sebastià a Vinaròs.

Josep-Enric gaudí de l’activitat musical men-
tre romangué al Seminari. S’inicia en el camp del 
piano de la mà de Jaume Sirisi Escoda, Constan-
tino Ahís i Escrig i, per descomptat, de mossèn 
Vicent Garcia Julbe, i participa en les vetllades 
literàries musicals que el Seminari organitzava 
per a estimular als alumnes. En aquest sentit, 
en la secció «La música al Seminari de Tortosa» 
del llibre de Josep Alanyà, podem constatar que 
Josep-Enric intervé en almenys un d’aquests ac-
tes, interpretant la Danza española núm. 2, d’En-
ric Granados. Per altra banda, també fou alumne de Garcia Julbe en la matèria 
d’harmonia i composició, fet que l’ajudà a descobrir un vessant musical que l’ha 
acompanyat durant tota la vida. Així mateix, col·laborà constantment en els con-
cursos nadalencs que el Seminari organitzava per animar els alumnes a compon-
dre les seves primeres peces, creant diverses nadales, entre elles, Pastores, vamos.

D’aquest període de formació, dos 
elements el van influenciar per da-
munt de tot: per una banda, el tre-
ball analític i també interpretatiu que 
mossèn Garcia Julbe feia de l’obra del 
seu professor, el beat mossèn Josep 
Maria Peris i Polo,66 amb peces com el 
Haec est Dies;67 per altre costat, tota la 
música del mateix Garcia Julbe, de la 
que deixà constància Josep-Enric Pe-
ris en la seva tesina sobre Música Sa-
cra: «No tiene desperdicio partitura 
alguna, ni página, ni sistema, ni nota. 
Muchas de sus obras fueron de no-

65 Extracte de l’entrevista a Josep-Enric Peris i Vidal, realitzada el 18 de febrer de 2017.
66 L’any 1996, Josep Enric Peris i Vidal compongué l’obra Goigs en honor al beat mossèn Peris, que també fou 
professor de mossèn Garcia Julbe.

67 Haec est Dies es una escena eucarística a 4 veus masculines i cor popular. Té cinc parts: un cor inicial a quatre 
i cor popular, seguit d’un «Magnificat Laudate» a tres veus blanques, seguit d’un altre cor a quatre i cor popular. 
Ve una oració resada per un baríton solista acompanyat per veus greus i acaba amb un devotíssim «Bone Pastor» a 
quatre veus masculines sense complicacions, però que exigeix l’oració personal, com tota l’obra.

Josep-Enric tocant el piano al Seminari.

Amb un grup de companys seminaristes.
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tabilísimo éxito entre nosotros y espléndidas 
lecciones musicales para nosotros, miembros 
de la “Schola” (así la nombraba él) del Semina-
rio. [...] Las clases (para mí de canto gregoria-
no y de armonía y composición), entrañables 
y magistrales y en las participaciones eucarís-
ticas, además de los oficios de Semana San-
ta en la Santa Iglesia Catedral Basílica [...]».68 
Durant els set anys que el músic romangué al 
Seminari, arribà a compondre gairebé tretze 
peces, entre les quals destaquen la balada per 
piano i violí Del meu jardí, que estrenà amb la 
col·laboració de Rossend Aymí l’estiu de 1962, 
o diverses nadales, com la ja esmentada Pas-
tores, vamos.

L’any 1963 fou un any complicat per a Jo-
sep-Enric al preveure la dificultat que podia 
comportar el fet de desenvolupar una vida 
pastoral. Davant d’aquest dubte, els seus 
superiors el van aconsellar, i finalment decidí 
deixar el Seminari. Encara que abandonà Tor-
tosa renunciant al seu objectiu de ser capellà, 
marxà en canvi amb una nova il·lusió que no 
abandonaria mai en la seva vida: la música.

En els anys posteriors al Seminari, treballà de 
pagès al seu poble natal i a l’oficina de Correus 
de Reus. Però continuà tenint molt present la 
música. Per una banda, mantingué una estre-
ta relació amb els excompanys del Seminari, 
sobretot amb els que tenia la música com a 
vincle d’unió, com ara Rossend Aymí. Per altra 
banda, continuà creant noves composicions, 
com per exemple la Missa del Prior mossèn Pe-
rera, per a tres veus mixtes i orgue i estrenada 
l’any 1965 per la Coral Terra Nostra del «Fòrum 
Joventut» de Reus.

A la tardor de 1968 es va mudar a Barcelona per treballar en una empresa de 
construcció de carreteres. Aquí va tenir la sort que fou recomanat al director del 
Conservatori Municipal de Barcelona, En Joan Pich Santasusana, per estudiar mú-

68 Peris i Vidal, J-E. De música sacra. Bisbat de Tortosa. Tortosa, 2005.

Una de les nombroses composicions 
que realitzà al Seminari

Goigs en honor a Mn. Peris 
realitzats l’any 1996
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Una de les nadales que compongué.
Partitura d’estudi de la 

Missa Jubilaris, de mossèn 
Garcia Julbe.

Portada de la Missa del Prior 
mossèn Perera.

Manuscrit original de la Missa del Prior mossèn Perera 
de 1965.

Cartell d’un concert on actuaren 
Josep-Enric i Rossend Aymí.

sica al centre.69 D’aquesta manera, 
es matriculà per primera vegada el 
curs acadèmic de 1968-69, i va res-
tar-hi fins a l’any 1972. Allí amplià 
els seus estudis d’harmonia i com-
posició amb el mateix Pich Santa-
susana, solfeig amb els professors 
Elisa Rodríguez i Lluís Maria Millet, 
estudia un any de percussió i pren 
contacte amb la direcció coral.

Mentre estudia al Conservatori, 
es produeix un canvi molt signifi-
catiu en la seva vida: s’incorpora la-
boralment al sector bancari. Aquest 
fet li permet disposar d’una major 
flexibilitat horària i així gaudir enca-
ra més de la música. Dins d’aquest 
context, s’endinsa en la dècada dels 
setanta i sobretot dels vuitanta, 
període que veurà augmentar con-

69 Joan Pich i Santasusana (Barcelona 1911- Ba-
dalona 1999) fou un músic català que destacà com 
a violoncel·lista, compositor, pedagog i director 
d’orquestra. Així mateix, fou director del Conser-
vatori Superior Municipal de Música de Barcelona 
entre 1964 i 1977.
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siderablement la seva producció musi-
cal amb diverses peces de gran qualitat 
i que encara es continuen interpretant, 
com ara La Rosa de Reus i Dorm, fillet. 
Aquesta última fou, anys després, una 
de les dues peces escollides per al cant 
comú de la Roda-Coral’99 organitza-
da per la Federació Catalana d’Entitats 
Corals de les Comarques Meridionals 
(FCECCM).

En la dècada dels noranta, i coincidint 
amb la invitació d’un company a unir-se 
a la Coral Aura, de Cornellà de Llobre-
gat, Josep-Enric començà a explorar el 
camp de la direcció coral. En un primer 
moment era un cantaire més, però molt 
prompte li van estrenar alguna peça 
seva, com la ja esmentada Dorm, fillet 

i Així cantem, una cançó de bres per a 
quatre veus mixtes, que va ser estrena-
da a Barcelona el maig de 1990. Ràpida-
ment, les seves aptituds musicals van 
ressortir i substituí al director en assajos 
i concerts on el titular no estava present. 
Açò fou un al·licient pel compositor, que 
començà a perfeccionar-se en el camp 
de la direcció coral en diversos cursos 
sota la batuta de Manuel Cabrero i de 
Montserrat Pueyo en 1992, i amb Èric 
Ericson en 1994. Aquesta formació, uni-
da al cert prestigi que guanya la Coral 
Aura, l’ajudaren a fer el salt com a direc-
tor titular de la Societat Coral L’Espiga 
de Les Corts, a Barcelona. Allí romangué 
des de setembre del 1994 fins al març 
del 1997, i arribà a estrenar peces que 
ell mateix havia compost.

L’any 1999 es va prejubilar i marxà a treballar de pagès al Priorat. Encara que 
canvià d’ofici, la seva dedicació musical continuà estant molt present. Així doncs, 
es fa càrrec de la Coral Vila de Falset, agrupació amb la qual estrena diverses peces, 
entre elles un himne per a quatre veus mixtes, retransmès per TVE aquell mateix 
any.

Partitures dels cants comuns 
en la Roda-Coral de 1999.

Certificat d’un dels cursos de direcció coral realitzats 
en la dècada dels noranta.
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De totes maneres, la seva tasca com a di-
rector no sols es redueix a aquelles corals 
en les quals ha sigut director titular, sinó 
que ha col·laborat en diverses agrupacions, 
la majoria d’elles en la província de Tarra-
gona, com ara la Coral de Palma d’Ebre, 
la Coral Aura de Cornellà de Llobregat, la 
Coral de Porrera, etc.

Durant la seva estada a Falset es desplaçà 
a Constantí per rebre classes d’un nou ins-
trument, el violí, amb el que continuà una 
vegada instal·lat definitivament a Reus. 
Així mateix, el seu professor, Oscar Peña, 
fou clau en l’any 2006 pel desenvolupa-
ment immediat de la seva carrera artística: 
«Aquest noi tocava al Cor i Orquestra dels 
Amics de la Catedral de Tarragona i em va 
presentar al mossèn d’allí i que m’animà 
que anés a tocar».70

70 Extracte de l’entrevista a Josep-Enric Peris i Vidal, realitzada el 19 de febrer de 2016 a Reus.

Coral de la vila de Falset

Col·laboració amb la Coral de Palma d’Ebre, que tenia de director a Rossend Aymí i 
que en aquesta ocasió apareix tocant el teclat.

Programa de mà d’un concert del Cor i Orquestra 
dels amics de la catedral de Tarragona.
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Molt prompte i de la mateixa ma-
nera que passà en la seva etapa a 
Barcelona, la seva capacitat musical 
no passà desapercebuda en l’orques-
tra, i junt amb la seva disponibilitat i 
amabilitat, li van encomanar la feina 
de realitzar els arranjaments després 
de la mort de Joan Juncà, que era 
qui s’ocupava d’aquesta tasca. Com 
també passà anteriorment en totes 
les agrupacions en les que participà, 
aquí a Tarragona també s’estrenen 
diverses obres d’autoria pròpia, com 
ara El prevere i el cardenal per a cor, 
orquestra i solistes, i Beatae Theclae 
Virgini per a orgue, solista i orquestra.71

Així mateix, la seva relació amb la 
Catedral Primada i Seu Metropolitana 
de Tarragona no finalitza aquí. L’any 
2010, monsenyor Barbarà li propo-
sa la possibilitat de tocar l’orgue per 

acompanyar la litúrgia els diumenges, ocupant així el càrrec d’organista suplent 
després del titular, Jordi Verges.72 Encara que la pràctica pianística no l’ha abando-
nat mai, la tècnica organística requereix molt més: «He après la tècnica de l’orgue, 
com els canvis de registres, gràcies als consells de companys organistes com ara 
Rossend Aymí, Jordi Verges, Miquel Castillejo, Miquel Barbarà del cor, la majoria 
d’ells preveres».73

En l’actualitat, Josep-Enric Peris continua desenvolupant la seva carrera musical 
com a violinista del Cor i Orquestra dels Amics de la Catedral i com a organista de 
la mateixa catedral. A més a més, continua realitzant els arranjaments i dirigint en 
moments puntuals l’orquestra.

71 El prevere i el cardenal relata el diàleg imaginari entre mossèn Ramon Muntanyola i Llorach i el cardenal Fran-
cesc d’Assís Vidal i Barraquer. Beatae Theclae Virgini és un homenatge a Santa Tecla, la copatrona de Tarragona. És 
una sonatina per a orgue i orquestra i consta de tres temps.

72 Jordi Vergés Ricart estudià la carrera de piano amb Josep M. Raja en el Conservatori de Tarragona. Els estudis 
organístics els realitza al Conservatori Municipal de Barcelona amb el professor Jordi Alcaraz i Montserrat Torrent 
i posteriorment va ampliar els seus estudis amb Hans van Nieuwkoop al Sweelinck Conservatorium d’Amsterdam.

73 Extracte de l’entrevista a Josep-Enric Peris i Vidal, realitzada el 18 de febrer de 2017.

Programa del concert amb els arranjaments de 
Josep-Enric i direcció d’algunes peces.
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Capítol 4

Alumnes castellonencs

A diferència de la província de Tarragona, la influència de mossèn Garcia Julbe és 
molt més evident a la de Castelló. En aquest apartat podríem parlar de nombrosos 
alumnes del capellà, però ens hem centrat en dos deixebles, antics membres de la 
Schola Cantorum, els quals  van dipositar els coneixements compartits pel mestre 
per allà on passaren, traspassant i lloant l’afició i amor per la música que sempre 
va demostrar.

Josep Pavia i Simó
Josep Pavia i Simó, nascut l’11 de juliol de 1932, és el primogènit del matrimoni 

format per José Vicente i Angelina, una família natural de La Jana, petit municipi 
del Baix Maestrat. En aquesta localitat va passar una infantesa marcada pels temps 
de postguerra, durant la qual va poder rebre les seves primeres lliçons a l’escola 
del poble, que li serviren posteriorment per preparar el seu ingrés en el Seminari 
de Tortosa l’any 1945.

Ja al Seminari, entrà en contacte amb els estudis musicals per mitjà de les classes 
de solfeig i piano amb mossèn Jaime Sirisi i Escoda, d’harmonia amb mossèn Garcia 
Julbe i d’altres matèries obligatòries del pla d’estudis, com ara cant figurat en el 
Seminari Menor i cant gregorià en el Major. Posà en pràctica aquests coneixements 
musicals a la Schola Cantorum, dirigida per mossèn Garcia Julbe i de la que mossèn 
Pavia arribà a ser director suplent en l’últim any d’estudis tal com descriu Antonio 
Ezquerro i corrobora mossèn Josep Alanyà.74 La seva funció era la mateixa que la 
dels altres companys que també gaudiren d’aquest càrrec en el transcurs dels anys: 
encarregar-se que els alumnes, principalment els tiples, aprenguessin la melodia de 
les peces que després cantarien amb la Schola Cantorum.

74 EZQUERRO ESTEBAN, A. Dr. Josep Pavia i Simó. Una vida de servicio y una dedicación a los estudios de 
Humanidades, canto Gregoriano y Musicologia, pàg. 6. Anuario Musical. Madrid, 2002.
ALANYÀ I ROIG, J. El Seminari Diocesà de Tortosa, «La música al Seminari de Tortosa», pàg. 750. Bisbat de 
Tortosa. Tortosa, 2001.
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A més a més, Josep Pavia també fou transcriptor de part de la música que es 
cantava al Seminari perquè solia passar a tinta la música i lletra d’algunes partitures 
escrites a llapis. En aquest sentit, Josep Alanyà descriu un exemple d’aquestes 
transcripcions que culminà en una anècdota que el mateix Pavia recordava amb 
certa estima: «En un dels assaigs de la Cantata In Dedicatione Ecclesiae a 4 v. m., 
piano i orgue, en acabar-se l’assaig, mossèn Vicent Garcia aixecà del faristol els 
papers de la partitura, escrita a llapis, i tot mostrant-los digué: “Restos del diluvio”». 
Mossèn Josep Pavia se li apropà i li oferí de fer-li tota una partitura nova escrita 
a tinta, cosa que el director acceptà gratament. En presentar-li la nova partitura 
copiada i tornar-li l’original a llapis, Pavia, referint-se a la partitura original, li 
pregunta: «I què en faig, d’això?»; mossèn Vicent respongué: «Crema-ho!».75

En el Seminari també gaudí i aprofità la formació humanística que els oferia el 
pla d’estudis al llarg dels cinc cursos d’Humanitats, tres de Filosofia i els quatre de 
Teologia, basat en un estudi metòdic i diari que girava al voltant de matèries com 
llatí, matemàtiques, geografia, història i habituals exàmens de llengua. Aquesta 
preparació fou decisiva per afrontar els nous reptes que li aparegueren al llarg de 
la seva vida i principalment en el camp de la musicologia, que també s’arrela en el 
Seminari. I és que Pavia i Simó gaudí i observà, encara que fos «des de la barrera», 
la tasca investigadora de mossèn Garcia Julbe, la qual, amb el temps, acabaria 
influint en la seva vida. Concretament, el final de la transcripció de la Ópera Omnia, 
de Francisco Guerrero,76 realitzada per Vicent Garcia Julbe i editat el primer volum 
en l’any 1955 i el segon dos anys després, coincidí amb els últims anys de formació 
seminarista de Pavia i li despertà una nova vena musical, la musicològica, encara 
que ell possiblement no se n’adonà.

Una vegada finalitzats els seus estudis al Seminari i ordenat sacerdot l’any 
1956, Garcia Julbe el va recomanar a una sèrie de professors per continuar el 
perfeccionament dels seus coneixements musicals. En aquest sentit, mentre 
desenvolupava les seves tasques sacerdotals, principalment en localitats al 
voltant del Baix Maestrat com ara Coratxà o Castell de Cabres entre altres,77 amplià 
els seus estudis a l’Escola Superior de Música Sagrada de Madrid amb professors 
de la categoria d’En Aníbal Sánchez Fraile, organista de la catedral de Salamanca, 
o En Luis Urteaga.78

75 ALANYÀ I ROIG, J. El Seminari Diocesà de Tortosa, «La música al Seminari de Tortosa», pàg. 746. Bisbat de 
Tortosa. Tortosa, 2001.

76 GUERRERO, F. Opera Omnia. Transcrita per Vicent Garcia Julbe. Consejo Superior de Investigaciones Cientí-
ficas. Instituto Español de Musicología. Barcelona, 1955.
Segons Antoni Ripollés, «El primer volum, publicat el 1955, i el segon, el 1957, recullen les Canciones y Villanescas 
espirituales que es trobaven a l’arxiu del Patriarca de València. El volum II, continuació del primer, comença direc-
tament amb els capítols V i VI, ara referits a les transcripcions incloses en aquest».

77 Coratxà és un poble que pertany al municipi de la Pobla de Benifassà, al Baix Maestrat. Castell de Cabres és un 
municipi valencià situat a la comarca del Baix Maestrat que antigament formava part de l’antic terme de Morella.

78 En Aníbal Sánchez Fraile fou prevere de la catedral de Salamanca. Llicenciat en Teologia per la Universitat 
Pontifícia de Salamanca, també exercí com a professor del Conservatori de Música de Salamanca i com a profes-
sor especial de música en l’Escola Normal de mestres de Salamanca fins que en l’any 1967 és nomenat catedràtic 
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Quan acabà la seva formació a la capital, començà la seva relació amb la ciutat de 
Barcelona, on es matriculà de solfeig i cant en el Conservatori Superior Municipal 
de Música. Allí tingué com a professores a les senyores Mercè Caspir i Conchita 
Badia entre d’altres, aconseguint un perfeccionament vocal que li permeteren 
opositar amb garanties a algunes places, com ara a la catedral de Calahorra l’any 
1965.79 Però els seus lligams amb la Ciutat Comtal cada cop eren més estrets, i 
així, en la tardor d’aquell mateix any, es presentà a la plaça de beneficiat de la 
catedral de Barcelona, plaça que prengué el 18 de novembre d’aquell mateix any 
conquerint un jurat format per personalitats tant rellevants dins del món musical 
com En Francisco Baldelló Benosa, En Miguel Altisent Domenjó i En Jose Maria 
Llorens Cisteró.

Lluny d’acomodar-se, el seu instint de superació el duu a continuar la seva 
formació vocal amb els professionals del cant Canuto Sàbat i Ascensión Capella de 
Bas,80 i fins i tot arriba a oferir algun concert interpretant, entre d’altres, repertori 
barroc de Giulio Caccini en la sala de concerts privada d’aquesta última, per la que 
van arribar a passar personalitats musicals com la pianista Rosa Sabater o l’arpista 
Nicanor Zabaleta.

A partir de 1968 inicià la seva formació acadèmica en la Universitat de Barcelona. 
Per una banda, es llicencià en l’especialitat de Filologia Clàssica, i més tard adquirí 
el Certificat d’Adaptació Pedagògica que l’habilitava per impartir la docència. Per 
altra banda, l’any 1973 comença el seu camí cap al doctorat. Primer llegeix la seva 
tesina El ablativo en los libros I y II de las Historias de Tácito, i anys després defensa la 
seva tesi doctoral La música en la catedral de Barcelona durante el siglo XVII.

Una vegada culminada la seva formació humanística, iniciada en el seu dia en 
el Seminari i acabada a la Universitat de Barcelona, i habilitat per poder impartir 
la docència, comença la seva activitat com a professor de les especialitats de 
llatí, grec i música en diferents centres de batxillerat, com ara l’I.B. Ciutat Badia, 
actualment Institut de Secundària Federica Montseny, a Badia del Vallès.

Pavia compaginà la seva tasca docent amb les investigacions musicològiques. 
En aquest sentit, en 1988 participà en el Congrés Internacional organitzat pel 
Centre Superior d‘Investigacions Científiques i celebrat per commemorar el primer 
centenari del naixement d’Higinio Angles, antic director del propi centre.81 La seva 

d’aquesta entitat.
Luis Urteaga Iturrioz (Vilafranca de Ordizia, 1882 – San Sebastià, 1960) fou un organista i compositor espanyol. 
Organista de Zumaia i director de la Banda de Música de Sant Sebastià, va compondre una gran col·lecció d’obres, la 
majoria d’elles dintre del gènere religiós. També impartia cursos en l’Escola Superior de Música Sagrada de Madrid 
que tenia la seu a Salamanca

79 Mercè Capsir i Vidal (Barcelona, 1895-Suzzara, Llombardia, 1969) fou una soprano catalana. Filla de cantants 
concretament de Josep Capsir, baríton, i Mercè Vidal, soprano, una vegada acabada la seva carrera concertística se 
centrà en l’ensenyament vocal al Conservatori superior de Música de Barcelona.

80 Canuto Sàbat fou un baix que actua en les principals sales operístiques a nivell mundial, com ara la Scala de 
Milà o el Metropolitan de Nova York.
Ascensión Capella fou professora de solfeig, piano i cant en la Acadèmia Marshall, de Barcelona.

81 Higini Anglès i Pàmies. (Maspujols, 1888 - Roma, 1969) fou un musicòleg espanyol que va cursar els seus 
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relació amb el CSIC cada cop és més freqüent, i en 1990 ingressà com a col·laborador 
en el seu departament de musicologia. Al mateix temps, canvià la seva activitat de 
professor de batxillerat pel d’associat a la Universitat Autònoma de Barcelona. Al 
voltant de les seves investigacions ha destacat, entre altres, l’interès del musicòleg 
per la recuperació d’autors catalans de finals del Renaixement i principis del Barroc, 
amb obres com Joan Pau Pujol: La música d’una època o La música en Cataluña en el 
siglo XVIII: Francesc Valls.82 Durant la dècada dels noranta, va recollir reconeixements 
a la seva carrera musicològica així com els nomenaments a canonge de la catedral 
de Barcelona en 1996 i a prefecte de música en el 2000.

Josep Pavia i Simó passà tota la seva vida al servei de l’església, i especialment 
de la música. La seva tasca investigadora fou una constant fins als seus últims 
dies. Morí el 30 d’octubre de 2016, deixant-nos un important arxiu musical, entre 
el qual es poden trobar molts manuscrits i obres del que fou el seu professor al 
Seminari, mossèn Garcia Julbe, i dels quals Josep Alanyà deixa constància: «[...] 33. 
Magníficat, a 4 v. i. i orgue. Obra composta per a ser estrenada el dia 1 de novembre 
de 1950, festa de Tots Sants, dia de la solemne proclamació dogmàtica del misteri 
de l’Assumpció de Nostra Senyora la Verge María, Mare de Déu. Copia de l’original 
a l’Arxiu Pavia. / 34. Missa in laudibus, a 4 v. i. i orgue. Copia de l’original de 20 de 
juny de 1954 a l’Arxiu Pavia. / 35. Astiterunt reges terrae, a 4 v. I. Adaptació del res-
ponsori homònim de T. L. de Victoria. Copia a l’Arxiu Pavia. / 36. Seniors populi,  4. v. 
I. Adaptació del responsorium harmònium de T. L. de Victoria. Copia a l’Arxiu Pavia. 

[…] / 42. Dom Bueso, a 3 v. i. Harmonit-
zació de cançó popular. Copia a l’Arxiu 
Pavia. / 44. Jo som es pastor mes gros, 
a 3 v. i. Cançó nadalenca menorquina. 
Harmonització. Copia del 16 d’abril 
de 1953 a l’Arxiu Pavia. / 45. El calan-
grejo, a 3 v. i. Harmonització de cançó 
popular burgalesa. Copia de 1953 a 
l’Arxiu Pavia. / 46. Morito Pititón, a 3 
v. i. Harmonització de cançó popular 
burgalesa. Copia de 1953 a l’Arxiu Pa-
via. / 47. A mi tots me diuen Toni, a 3 v. i. 
Cançó de batre. Harmonització. Copia 
a l’Arxiu Pavia.»

estudis amb algunes de les personalitats del moment, com ara En Felip Pedrell. La seva carrera va transcórrer entre 
els seus càrrecs al departament de música de la Biblioteca Central de Catalunya, el de professor d’Història de la 
Música al Liceu i el de director de l’Institut Espanyol de Musicologia, del CSIC. Entre les seves obres destaquen el 
Codex musical de Las Huelgas, de 1931, i La música en las Cántigas de Santa María, del Rey Alfonso x El Sabio.
82 Joan Pau Pujol (Mataró, Maresme, 1570 - Barcelona, 17 de maig de 1626), fou un compositor i organista de 
finals del Renaixement i principis del Barroc. 
Francesc Valls i Galan (Barcelona 1671 -1747) va ser un dels màxims exponents de la música barroca a Catalunya, 
caracteritzat per les seves composicions en diferents estils musicals.

Una de les últimes fotos públiques de mossèn Josep Pavia 
i Simó abans de la seva mort.



59

Juan Ramón Herrero
«En Tortosa formé una gran capilla, que llegó a un gran nivel de perfección, de 

donde salieron grandes músicos, como Juan Ramón Herrero. Estoy tremendamente 
orgulloso de la labor de éste, que ha sido un gran dinamizador de la música de 
la provincia, y que ha conseguido promover la afición a las corales. Castellón 
será pronto una de las provincias españolas con mayor número de corales [...].»83 
Amb aquestes paraules definia Garcia Julbe a qui ha estat possiblement un dels 
seus deixebles predilectes per la contribució que ha fet al moviment coral en la 
província de Castelló.

Biografia
Juan Ramón Herrero Llidó, nascut el 6 de febrer de 1933, és el quart fill del 

matrimoni format per Vicente Herrero i Dolores Llidó, una família natural de l’Artana, 
a la comarca de la Plana Baixa. En aquesta localitat va passar la seva infantesa fins 
que l’any 1944, amb onze anys, ingressà al Seminari Diocesà de Tortosa.

A diferència d’altres seminaristes posteriors, com ara Rossend Aymí o Josep-
Enric Peris, Juan Ramon Herrero comprovà en primera persona l’inici d’un període 
musical esplendorós que començà amb l’arribada de mossèn Garcia Julbe l’any 
1949 i els canvis que subseguiren. Cinc anys abans, quan Herrero ingressà al 
Seminari, les matèries de caràcter musical i la Schola Cantorum estaven en mans 
de mossèn Jaume Sirisi i Escoda. Però amb la possessió de mossèn Vicent com a 
canonge prefecte de música, l’aire musical del centre revifà, i la Schola Cantorum 
prengué un nou rumb. En aquest sentit, Juan Ramón Herrero formà part d’ella, 
primer com a tiple i després com a baix-baríton, essent molt prompte conscient 
del nivell del cor: «La Schola Cantorum del Seminario alcanza, bajo su dirección, 
un enorme prestigio, realizando distintos conciertos y participando en las 
solemnidades litúrgicas de la catedral».84 També aprofità l’aprenentatge pianístic 
i organístic que el Seminari oferí als seus alumnes, així com participà en els 
diversos recitals —les vetllades— que s’organitzaven per comprovar els avenços 
dels seminaristes i dels quals mossèn Josep Alanyà fou testimoni: «Recordem 
les magnífiques interpretacions d’alguns alumnes de piano molt ben dotats i 
que després han estat mestres en l’art musical com ara Rossend Aymí i Escola, 
Joan Ramon Herrero i Llidó o Avel·lí Flors, organistes, compositors i directors de 
cor».85 Finalment, també estudià harmonia amb Garcia Julbe, aprofundint en la 
interiorització de la música polifònica renaixentista i assolint uns coneixements 
musicals que li van permetre ser mestre de solfeig i organista del Seminari, i 
després de la catedral de Tortosa, fins que fou ordenat sacerdot l’any 1956.

83  ÁLVAREZ, T. «Don Vicente Garcia Julbe. Una vida dedicada a hacer y recuperar música». Article publicat a 
Periódico Mediterráneo (pàg. 16-17). PECSA. Castelló, 1985.

84 ALANYÀ I ROIG, J. El Seminari Diocesà de Tortosa, «La música al Seminari de Tortosa», pàg. 714. Bisbat de 
Tortosa. Tortosa, 2001.

85 ALANYÀ I ROIG, J. El Seminari Diocesà de Tortosa, «La música al Seminari de Tortosa», pàg. 709-740. Bisbat 
de Tortosa. Tortosa, 2001.



60

Una vegada finalitzats els seus estudis, ni desconnectà de la Schola Cantorum 
ni s’oblidà del seu mestre, sinó que va seguir amb interès l’evolució tant dels seus 
excompanys com de mossèn Vicent: «Son innumerables las composiciones que ha 
realizado en el transcurso de su vida. Se recuerda principalmente la Missa Jubilaris 
a seis voces y órgano, que fue interpretada en la arciprestal de Vinaròs por la coral 
del Seminario de Tortosa en 1960 con motivo del 350 aniversario de la llegada de 
la reliquia de San Sebastián a esta ciudad».86

El seu primer destí després d’haver estat ordenat sacerdot fou la parròquia de 
Nules com coadjutor i organista. Aquí també es fa càrrec del cor parroquial i molt 
prompte comença a dirigir obres de Tomás Luis de Victoria i de Palestrina. Aquesta 
música la tenia molt automatitzada i assolida gràcies al treball analític que feia 
amb Garcia Julbe durant les classes d’harmonia i a haver-la interpretat de manera 
sovint amb la Schola Cantorum —els responsoris de tenebres de Victoria se solien 
interpretar al Seminari per Setmana Santa, mentre que les obres de Palestrina, 
com ara la Missa Papae Marcelli, eren corrents al cor. Al mateix temps que complia 
amb les seves obligacions sacerdotals, continuà amb la seva formació musical. Per 
una banda, segons Aránzazu Martínez Gavara, amplià els seus estudis pianístics 
de manera oficial al Conservatori de València fons a obtenir el títol oficial de 
professor de piano i, posteriorment, el de l’especialitat d’orgue.87 Per altra banda, 
segons Bellés, també se centrà en el camp de l’harmonia, analitzant corals de 
Bach, música de Falla i la música gregoriana.88

Però Juan Ramón Herrero també tingué un vessant pedagògic i en aquest 
sentit, l’any 1974 fou un dels impulsors del Centre Musical CEU San Pablo, situat 
al carrer Antonio Maura de Castelló de la Plana. Bellés reflecteix aquest fet en un 
dels seus articles: «[…] según consta en el BOE 177 del 25 de julio de 1975, con 
casi cuatrocientos alumnos matriculados y con el rvdo. Don Juan Ramón Herrero 
al frente como director, muy acompañado por Diego Ramia y Luis Maicas, con 
Pilar Aznar, Pepe Falomir, Paco Signes y varios profesionales castellonenses como 
profesores».89 A més a més, el mateix Bellés amplia que aquest centre va rebre 
el suport del president de la Diputació —Joaquín Farnós l’any 1979—, la qual 
cosa va culminar al Conservatori Elemental de Música de Castelló. Anys després, 
concretament en 1992, seria traslladat a la plaça de Fadrell, al lloc que havia estat 
la Casa Beneficència, amb el nom de Conservatorio Profesional de Música.

En aquest centre musical creat l’any 1974, que després es transformaria en un 
centre musical reglat, Juan Ramón Herrero ocupà el càrrec de director, professor 

86 Íd. anterior.

87 MARTÍNEZ GAVARA, A . El movimiento coral en la província de Castelló (1862-1980): Origen, evolución i 
análisis del estado actual. Tesis doctoral, «Joan Ramon Herrero Llidó», pàg. 193. Universitat Jaume I. Castelló, 2015.

88 BELLÉS, S. [article en línia] «Creador del Conservatorio de Castellón y de varias bellas corales». Article publicat 
a Periódico Mediterráneo (13 de febrer de 2013). [Últim accés: 31 de juliol de 2017]
‹http://www.elperiodicomediterraneo.com/noticias/castellon/creador-conservatorio-castellon-varias-bellas-cora-
les_799933.html›.

89 Íd. anterior.
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de piano, conjunt coral i instrumental fins a la seva jubilació l’any 1995. En el 
transcurs d’aquestes dècades, es va convertir una de les personalitats musicals 
més rellevants de la província de Castelló i en aquest sentit, el 12 de juny de 1997 
va rebre un homenatge a la seva carrera musical al Teatro Principal de Castelló 
organitzat per l’ajuntament de la ciutat.90 Un parell de mesos després d’aquest 
tribut, mor, en concret el 13 d’agost de 1997, justament dotze dies abans que el 
seu mestre, mossèn Garcia Julbe, mentre continuava el seu treball musical servint 
a la cocatedral de Santa Maria.

Contribució al moviment coral

Coral Vicent Ripollés
Fundada l’any 1978 per Juan Ramon Herrero amb el nom de Coral Polifònica 

Castellonense, va rebre tres anys més tard el nom de Coral Vicent Ripollés en 
honor al musicòleg i mestre de capelles castellonenc. És, possiblement, una de 
les corals amb més reconeixement de la província, per la que han passat més de 
cent cantants al llarg dels seus trenta-cinc anys d’història i en la qual —almenys 
fins a la mort del seu director— sempre estigué present la música de Häendel, 
del mateix Garcia Julbe o de Matilde Salvador.91 Des del moment de la seva 
fundació, la seva activitat no ha cessat mai i ha estat present en festivals de música 
i jornades internacionals de cant coral, així com en nombroses jornades musicals 
a Madrid, Barcelona i València. També ha participat en el Concurs de Verona (on 
va aconseguir el segon premi), a les Trobades de cors de la Comunitat Valenciana 
(FECOCOVA) i a l’Aplec de corals Ciutat de Castelló.92 Entre les seves actuacions 
més destacades, almenys per als vinarossencs, es troba el concert que va oferir el 
10 de març de 1984 a l’arxiprestal de Vinaròs. Amb el seu director al capdavant, 
van participar en l’homenatge que la localitat va dedicar a Vicent Garcia Julbe i 
en el qual va ser nomenat fill predilecte. Per aquesta ocasió, la música del capellà 
també estigué present: «[...] se pasó a la segunda parte del concierto presentado 
por el propio director de la Coral Vicent Ripollés, que se expresó en los siguientes 
términos: “Las obras Carmeleta, Cançó de Gener, y «Prendimiento», son de la última 
época de D. Vicente Garcia, estando ya jubilado aquí en Vinaroz. Las dos primeras 
podríamos decir que se estrenarán hoy porque están hechas para la Coral Vicent 
Ripollés, y casi estrenamos el «Prendimiento», que es una obra que está montada 
sobre una melodía de Vitoria, que él ha armonizado de forma moderna y muy 
actual”».93

90 GASCÓ SIDRÓ, A.J. La Banda Municipal de Castelló, pàg. 267. Ajuntament de Castelló. Castelló, 2000. 
91 Matilde Salvador (Castelló de la Plana, 1918 - València, 2007) fou una compositora, musicòloga i pintora, co-
neguda a Vinaròs per la seva amistat amb mossèn Garcia Julbe.

92 Informació obtinguda a la página web de la Coral Vicent Ripollès. [Últim accés: 31 de juliol del 2017]
‹www.coralvicentripolles.es›.

93 CASTEJÓN, M. «Mossen Garcia Julbe: por acuerdo de la Corporación, “Hijo Predilecto de Vinaròs”». Article 
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Un dels moments estel·lars d’aquell concert fou l’estrena del primer moviment 
de l’obra Triptico Responsorial, la qual se centra en el cicle de la Passió de Crist 
i consta de tres temps: «Prendimiento», «Tinieblas» i «Muere el Justo».94 Un 
vinarossenc i gran aficionat a la música com és Pepe Palacios va descriure aquesta 
composició del capellà amb les següents paraules: «Otro aspecto que realmente 
me causó impresión y concretamente en la obra “Prendimiento” fueron las 
extraordinarias posibilidades dramáticas de la música de mossèn Garcia y además 
sin amaneramientos romanticoides, sino empleando un lenguaje actual».95

Una vegada el seu director i fundador morí, la coral ha continuat el seu camí 
per rendir el millor homenatge possible al seu fundador: cantant. Amb motiu del 
vint-i-cinquè aniversari de la seva fundació, l’any 2003 es van realitzar diverses 
activitats: des d’una exposició de fotografies i cartells fins a un concert de la coral 
amb l’acompanyament de l’Orquestra Simfònica Superior de Castelló.

Encara que ja fa anys que el seu director ja no està entre nosaltres, la coral 
ha continuat mantenint una relació molt estreta amb la ciutat de Vinaròs, i en 
especial amb la Coral Garcia Julbe amb diversos intercanvis i concerts conjunts, 
l’últim d’ells durant la Setmana Santa de l’any 2017, en la que van interpretar el 
Rèquiem de Fauré.

publicat a Vinaròs, setmanari d’informació local (17 de març de 1984, pàg. 4). Vinaròs.

94 GARCIA JULBE, V. Doce obras para coral, «Tríptico Responsorial», pàg. 22-34. Associació Cultural Amics de 
Vinaròs y Editorial Antinea. Vinaròs, 2004.

95 PALACIOS, J. «El concierto del sábado». Article publicat a Vinaròs, setmanari d’informació local (17 de març 
de 1984, pàg. 4). Vinaròs.

Fotografia de la Coral Vicent Ripollés el dia de l’homenatge a Garcia Julbe. 



63

Coral la Plana
Va ser fundada per Herrero l’any 1983 amb l’objectiu de participar en la I Trobada 

Juvenil de Polifonia del País Valencià, organitzada per la Conselleria. Destaca el fet 
que, de les dèsset corals que van participar, se’n van seleccionar tres per intervenir 
en una altra trobada coral, aquesta vegada a Albacete. Entre elles es trobava la Coral 
la Plana. Així mateix, es va fer un lloc durant anys en la campanya «Nadal Coral».

Encara que en l’actualitat ha desaparegut, en el seu moment va significar un 
impuls per a la música coral des d’una vessant juvenil, ja que els seus seixanta 
membres eren menors de vint-i-cinc anys i la majoria pertanyien al Conservatori 
professional de Música de Castelló.

Cor gregorià Resurrexit
Segons Bellés, els estudis realitzats per Juan Ramón Herrero referents a la 

música gregoriana sota la guia dels pares benedictins de Solesmes, a França, van 
tenir una conseqüència clara: la fundació del cor gregorià Resurrexit l’any 1994. 
Segons Aránzazu Martínez, aquest cor estava format per antics exseminaristes 
secularitzats de Tortosa, molts d’ells alumnes de Garcia Julbe, els quals, per tant, 
tenien nocions de cant i de música litúrgica, i un grup de membres de la Coral El 
Maestrat, d’Azteneta, amb gran interès pel cant gregorià.96

La seva evolució fou progressiva: en un primer moment es va centrar en la 
participació a les grans festes religioses, com ara l’advent, el nadal, la quaresma, 
la pasqua, el Corpus i la Setmana Santa, però amb els anys ha anat creixent 
musicalment, i segons Aránzazu Martínez, ha participat en jornades, cicles i 
festivals de cant gregorià d’arreu, com ara el II Cicle de Música Sacra del Desert 
de les Palmes i el Festival música sacra Ciudad de Cuenca l’any 2001; en la segona 
edició de les Jornadas de Canto gregoriano Ciudad de Ávila i en el 5è Festival 
Internacional de Música Sacra de Tortosa en l’any 2002; en les Jornades de Cant 
gregorià de la Comunitat Valenciana, celebrat a Godella en 2005; i en les Trobades 
nacionals de ant gregorià de AHISECGRE en el 2008.97Així mateix fou l’encarregada 
d’organitzar la Trobada Nacional de Cant Gregorià que es va realitzar a Castelló 
l’any 2011.

Joan Ramon Herrero no pogué gaudir molt d’aquesta coral (va morir en 1997), 
però va posar els fonaments d’una agrupació que és un referent dins de l’àmbit 
nacional per la seva vinculació a la Asociación Hispana para el Estudio del Canto 
Gregoriano (AHISECGRE) des de l’any 2006.

La coral Vicent Ripollés i el cor gregorià Resurrexit continuen impregnant de 
música molts teatres, auditoris o espais habilitats per a les ocasions, tant a la 

96 MARTÍNEZ GAVARA, A. El movimiento coral en la província de Castelló (1862-1980): Origen, evolución i 
análisis del estado actual. Tesis doctoral, «Joan Ramon Herrero Llidó», pàg. 202. Universitat Jaume I. Castelló, 2015.

97 MARTÍNEZ GAVARA, A. El movimiento coral en la província de Castelló (1862-1980): Origen, evolución i 
análisis del estado actual. Tesis doctoral, «Joan Ramon Herrero Llidó», pàg. 203. Universitat Jaume I. Castelló, 2015.
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ciutat de Castelló com a tota la seva província, concerts els quals permeten que 
la memòria del seu fundador continuï entre nosaltres. Però també les bandes 
de música li deuen molt a Joan Ramon Herrero: molts músics castellonencs 
van poder accedir en el seu dia i ho continuen fent a uns estudis reglats en el 
Conservatori Professional de música de Castelló, la qual cosa sens dubte ajuda a 
millorar considerablement la qualitat de la música instrumental de la zona.
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Capítol 5

Vinaròs: Carles Santos i els seus inicis

«El meu pare va dirigir-se a l’estació, va esperar l’arribada del tren i, en aturar-se, 
va agafar tots els exemplars de La Vanguardia que transportava el comboi, es va 
dirigir amb determinació cap a un barranc i els va calar foc.»98 Aquesta anècdota, 
contada per Carles Santos, fou arran de l’estrena del Concert irregular, obra amb la 
qual va col·laborar amb el poeta Joan Brossa.99 En aquells moments, el compositor 
tenia vint-i-vuit anys acabats de complir i la seva carrera començava a donar un 
canvi de cent vuitanta graus a conseqüència del famós «I ara què?» del poeta, 
qüestió que li traslladà Brossa a Santos a l’inici de la seva relació i que va resultar 
determinant en la carrera del pianista. Després de buscar la resposta a la pregunta 
de l’escriptor, Santos realitzà un concert a Barcelona, pujà damunt del piano, 
realitzà un cant èpic i marxà. Aquesta va ser la resposta a la pregunta de Brossa 
i un punt d’inflexió per a ell. Anys enrere, Carles Santos i Ventura havia estat el 
deixeble predilecte de Vicent Garcia Julbe, aleshores canonge prefecte de música 
sagrada de la catedral de Tortosa.

Biografia
Nascut l’any 1940 a Vinaròs, un municipi mariner del nord del Baix Maestrat, 

va ser el fill únic del matrimoni format per Elena Ventura i Rihuet i Ricardo 
Santos Ramos, una família molt popular a la localitat perquè el seu pare fou el 
pediatre del poble, mentre que el seu oncle i padrí Pepe era el farmacèutic. Així 
mateix, el compositor especifica que era una família profundament religiosa 
fins al punt que assistien diàriament a missa: «La manera de viure la tradició 
religiosa generava diferents circumstàncies com, per exemple, contemplar amb 

98 COSCOLLANO I MASSIP, A. Carles Santos i Ventura, pàg. 19. Onada Edicions. Benicarló, 2015.

99 Joan Brossa (Barcelona, 1919 - Barcelona, 1998) fou un poeta, dramaturg i artista plàstic català. Està considerat 
com el poeta avantguardista català més important de la segona meitat del segle XX. Concert irregular és una obra 
amb llibret de Joan Brossa, dirección escénica de Pere Portabella i música de Carles Santos.
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reprovació les escenes de platja i banyador que semblaven, sota el criteri familiar, 
massa excessives i explícites per a l’època».100 La creença religiosa es combinava 
amb una gran inquietud cultural, principalment per part del pare i el tiet, que 
participaven assíduament i col·laboraven en el desenvolupament cultural del 
poble perquè eren membres del cor parroquial, fundat l’any 1942 i amb mossèn 
Josep Sirisi Escoda de director. Així mateix, també van ser fundadors de la Societat 
de Concerts de Vinaròs. El seu pare, Ricardo Santos, fou un gran admirador de les 
arts visuals, pintant quadres com el Cristo crucificado, diferents imatges de Sant 
Sebastià o d’altres de temàtica familiar. El seu domini en aquesta disciplina el va 
dur a participar com a jurat en diferents concursos de la localitat: «Completando 
los actos de LES FESTES I FIRA DE SANT JOAN I SANT PERE, el pasado dia 23 abrió 
sus puertas el V Certamen de Pintura CIUTAT DE VINARÒS. Previamente a esta 
apertura quedó reunido el jurado, que, presidido por D. José Palacios Bover, 
estaba compuesto por D. Ricardo Santos Ramos, D. Francisco Catalán Font, D. 
José A. Cordoba Chaparro y Ramón Montesa Ferrando, que escribe esta nota, 
con la siempre difícil tarea de adjudicar los premios».101 En aquest mateix sentit, 
també trobem a Pepe Santos, l’oncle i padrí de Carles. Pianista, organista del cor 
parroquial i crític musical en l’àmbit local, segons el seu nebot «fou un lector 
diari i que posseïa uns coneixements musicals que el convertien en un home de 
cultura».102

Segons el compositor, en aquella època era habitual que personatges amb 
inquietuds culturals es reuniren en les botigues o en les cases d’algun d’ells. En 
aquelles trobades no podia faltar un capellà, que en el cas de la família del músic 
era mossèn Garcia Julbe. A més d’això, la relació entre els Santos i Garcia Julbe 

100 COSCOLLANO I MASSIP, A. Carles Santos i Ventura, pàg. 12. Onada Edicions. Benicarló, 2015.

101 MONTESA, R. «Les festes». Article publicat a Vinaròs, setmanari d’informació local (3 de juliol de 1982, pàg. 
5). Vinarós.

102 Cita extreta del programa El safareig de la tele [Programa en línia]. Entrevista emesa el 2 d’octubre de 2016.‹ 
https://www.youtube.com/watch?v=FhPTPFzX4Mg›. [Últim accés: 24 de juliol del 2017]

Cristo Crucificado Quadre donat per Carles Santos al seu amic Joaquin Simó
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tenia un origen familiar perquè la 
tia política de Ricardo Santos Ra-
mos, Teresa Delmas103, era padri-
na del capellà.104

Aquestes reunions es trasllada-
ven a casa de Carles Santos, on 
el capellà era convidat a dinars 
tan familiars i assenyalats com 
ara el dia de Sant Esteve. Resultat 
d’aquesta relació, Ricardo Santos 
plasmà el rostre de mossèn Gar-
cía Julbe en un retaule l’any 1982 
que es pot localitzar en l’església 
arxiprestal de Vinaròs, concreta-
ment en el passadís d’accés des 
de la capella del Santíssim fins al 
temple.

Dins d’aquest context familiar 
va créixer Carles Santos i Ventu-
ra, que va iniciar-se molt jove en 
el camp musical, concretament 
als cinc anys de la mà del seu 
mentor i oncle, Pepe Santos. A 
banda de les classes amb el seu padrí, les seves primeres lliçons van arribar per 
part de Na Cinta Esbrí i En Tomás Mancisidor, que en aquell moment era un dels 
referents musicals dins de l’àmbit local perquè exercia com a organista de l’arxi-
prestal i director de la banda de música La Alianza de Vinaròs i del cor parroquial. 

103RIPOLLÉS, A. Vicent Garcia Julbe: Estudi i catalogació de la seva obra. Tesi doctoral, «Anexos». Universitat 
Autònoma de Barcelona. Barcelona, 2002.

104 Informació aportada per Maria Pilar Serret Garcia, neboda del capellà.

Pepe Santos en la participació de la sarsuela Luisa Fernanda 
en 1949.

Ricardo Santos i Pepe Santos en el cor parroquial en l’any 1967
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L’estudi diari era una constant en la vida de Santos, i des de molt prompte es va 
adonar que la seva infantesa no seria com la dels nens de la seva edat: «Els estudis 
diaris del jove pianista esdevenien un punt de reunió. El meu pare, el meu tio i ell 
(Garcia Julbe), a les set de la tarda, anaven a la farmàcia. Allí hi havia el piano, i ells 
seien a escoltar el meu assaig fins a l’hora de sopar».105 A més a més, des de molt 
menut va ser testimoni de l’ambient musical que es respirava a Vinaròs i que tenia 
en el pianista Leopold Querol al seu músic més prestigiós.106 Aquest es va conver-
tir en un mirall per a ell: «[...] admiro a nuestro Leopoldo Querol, pianista cuajado 
en todos los estilos, especialmente en música española ».107 Leopoldo Querol era 
conscient de les aptituds musicals de Carles i el va seguir des de menut. De l’arxiu 
personal de Joaquin Simó hem extret aquest documents que corroboren aquesta 
relació:

L’any 1950 Carles es traslladà a 
Barcelona per continuar la seva 
formació pianística en el Con-
servatori Superior de Música del 
Liceu de la mà de la professora 
Teresa Grafia en piano i del mes-
tre Bussons en harmonia. Mentre 
que cursa els seus estudis al Liceu 
i els de batxillerat a Vinaròs, el 
contacte entre el pianista i Gar-
cia Julbe és cada vegada més 
intens. El capellà, amb l’objec-
tiu d’estimular aquells alumnes 
més avantatjats del Seminari 
que prenien classes de piano, 
organitzà diversos concerts que 
comptaren amb un intèrpret de 
luxe. «Carles Santos torna al Se-
minari per regalar-nos amb nous 
concerts. Ho féu el dia 12 d’octu-
bre de 1953, “artista consumado 
a sus trece años”, para obsequiar 
al Seminario con el regalo de su 

105 COSCOLLANO I MASSIP, A. Carles Santos i Ventura, pàg. 15. Onada Edicions. Benicarló, 2015.

106 Leopoldo Querol (Vinaròs, 1899- Benicàssim, 1985) fou un pianista espanyol que estudia al Conservatori de 
València amb José Bellver i Eduardo López Chavarri i va obtenir diversos premis en matèries com harmonia, piano 
i composició. Perfecciona els seus estudis amb Poulenc, Ravel i Ricardo Viñes. Fou catedràtic del Conservatori de 
Madrid i desenvolupà una exitosa carrera com a concertista.

107 AA.VV. «Interrogamos a Carlos Santos». Article publicat a Vinaròs, setmanari d’informació local (8 de juny 
de 1957, pàg. 4). Vinaròs.

Mossèn Garcia Julbe beneint els quadres del seu amic Ricardo 
Santos en aquest cas el Cristo Crucificado.

Homenatge a Leopoldo Querol en 1951 i on estava present la 
família Santos: Pepe, Ricardo i el mateix Carles
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arte exquisito, de su ejemplar entrega a una voca-
ción y de su sencillez atractiva que le hace sentirse 
entre los niños y los jóvenes del Seminario como 
un compañero más.» Mossèn Querol afegia: «No 
sabe él —¡vamos, sí lo sabe!— cuánto se le quie-
re y se le agradece en el Seminario de Tortosa su 
amabilidad. Presidió el concierto el Rvdmo. Pre-
lado. El programa, todo él clásico y selecto. Los 
progresos de Carlos, innegables. Nos complació 
que se haya restablecido tan perfectamente de su 
rotura de muñeca. El voto general de los buenos 
amigos de Carlos en el Seminario de Tortosa, que 
son todos los Superiores y alumnos, es para que 
Carlos Santos triunfe plenamente en el mundo del 
Arte para el que está llamado. ¡Y muchas gracias, 
Carlos! A tí y a tus buenos y complacientes pa-
dres».108 D’aquesta visita també deixen constància 
els diferents exseminaristes entrevistats, que recorden a Santos com un nen amb 
pantalons curts i molt virtuós. Per a ells fou un orgull que anés a oferir aquests 
concerts, que eren, sense cap dubte, un estimulant perquè els seminaristes con-
tinuessin amb la pràctica del piano. A més a més, un d’ells afegeix que, en aquest 
concert, Garcia Julbe estava assegut en primera fila, amb cara de «mala baba» i 
atent a les possibles errades del pianista, un clar exemple de l’exigència i perfecció 
que mossèn Vicent buscava en els seus alumnes. I és que segons Joaquin Simó, 
Garcia Julbe va acollir «a Carlos com un xiquet que crià des del primer moment» i 
el tractà «com un fill». En aquest sentit, el capellà l’acompanyava en les seves ac-
tuacions sempre que podia, encara que una de les més remarcades fou en el tram 
final dels seus estudis al Liceu, que fou presentada pel mateix reverend.109 

108 ALANYÀ I ROIG, J. El Seminari Diocesà de Tortosa, «La música al Seminari de Tortosa», pàg. 709-740. 
Bisbat de Tortosa. Tortosa, 2001. 

109Arxiu personal de Joaquin Simó.

Retaule pintat per Ricardo Santos on 
surt mossèn Garcia Julbe.

Telegrama de Leopoldo Querol a Carles Santos
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Aquell mateix any 1954 finalitzà els seus es-
tudis al Conservatori del Liceu, on va obtenir el 
premi Fi de Carrera. A partir d’aquí continuà la 
seva formació amb breus estades a l’estranger, 
que combinà amb concerts com a solista, fins 
al punt que, amb dèsset anys, ja comptava amb 
una intensa carrera com a intèrpret: «El lunes, 
dia 27 de los corrientes, a las diez y media de 
la noche, el joven pianista vinarocense Carlos 
Santos Ventura actuará de solista en el Gran Te-
atro del Liceo de Barcelona, acompañado por 

dicha orquesta interpretando el Concierto nº3 de 
Beethoven. Le deseamos un buen éxito».110 Segons Joaquin Simó, en aquests anys 
després d’acabar la carrera va ocórrer un fet que ha estat decesiu en la seva carre-
ra pianística «Aquí va venir un gran pianista perquè Vinaròs tenia una societat de 
concerts en la qual tocaven els millors intèrprets, gràcies al fet que es tenia molta 
amistat amb una representant de músics que feia contractacions a intèrprets per fer 
concerts a Barcelona i València. Així, ella li recomanava a l’intèrpret parar-se a Vina-
ròs que està a mig camí, on li donarien menjar i una mica de diners. D’aquesta ma-
nera van venir a Vinaròs els millors concertistes. Entre ells estava Harry Datyner,111 
que es va sorprendre al veure a Carlos, li recomanà millorar certs aspectes tècnics i 
l’oferí estudiar amb ell a Suïssa».112

Així doncs, l’any 1957 suposà l’inici d’un període clau en la vida del compositor. 
Per una banda, la Diputació provincial de Castelló li concedí una beca per ampliar 
els seus estudis a l’estranger que ell va decidir realitzar amb el ja mencionat Harry 
Datyner. Per altra banda, començà a estudiar composició amb Garcia Julbe a 
Tortosa, localitat en la qual el capellà residia a causa de la seva feina. D’aquests fets 
deixà constància Carles en una entrevista al Vinaròs, setmanari d’informació local: 
«Durante el invierno, estudiar a fondo composición y armonía bajo la experta 
enseñana del Rvdo. D. Vicente Garcia Julbe, por espacio de dos años. Y, los veranos 
marchar al centro de Europa para ampliar estudios pianísticos. Presentarme, más 
tarde, a algunos de los grandes premios que se dan en Europa, y después... ¡a 
ellos!».113 Així mateix, en una entrevista personal, el músic relata els seus inicis 
a Tortosa: «Quan vaig acabar la carrera al Liceu, em vaig traslladar de manera 

110 VV.AA. «Vinaroz al día». Article publicat a Vinaròs, setmanari d’informació local (4 de maig de 1957, pàg. 
6). Vinaròs.

111 Harry Datyner (La Chaux-de-Fonds,1923 - Friburg, 1992) fou un pianista suïs i professor del Conservatori de 
Ginebra. Estudià amb Marguerite Long i Edwin Fischer i guanyà el Concurs Internacional de Música de Ginebra en 
1944. Va gaudir d’una llarga carrera com a concertista, actuant amb agrupacions prestigioses com ara l’Orquestra de 
la Suïsa Romana, l’Orquestra Filarmònica de Londres, etc.

112 Entrevista a Joaquin Simó realitzada el 6 de novembre de 2016.
113 VV.AA. «Interrogamos a Carlos Santos». Article publicat a Vinaròs, setmanari d’informació local (8 de juny 
de 1957, pàg. 4). Vinaròs.

Cartell anunciant un concert de 
Carles Santos l’any 1954.
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voluntària a Tortosa perquè per a mi era un plaer rebre classes de Vicent Garcia 
Julbe. A més a més, estava la relació familiar amb el capellà. Allí vaig alquilar un 
pis i tenia contacte quasi a diari amb mossèn».114 Quan Carles Santos es traslladà 
a Tortosa per estudiar composició amb mossèn Vicent, no partia de zero. Tenia 
coneixements en el camp de l’harmonia i el contrapunt que havia adquirit dels 
seus estudis amb Tomàs Mancisidor i més tard amb Bussons al Conservatori de 
Barcelona. Per ampliar la seva formació buscà un mestre que ja coneixia, amic i 
capellà de la família com era el cas de Garcia Julbe. Així mateix, el Seminari Diocesà 
de Tortosa li proporcionava un instrument que acabaria sent vital en la formació 
de Santos: la Schola Cantorum. Assistia diàriament als assajos dels seminaristes, 
en els quals s’interpretaven obres de Palestrina, Lasso, Comes, Ginés Pérez, Goller, 
Refice, Otaño i sobretot Victoria, i per tant, podia per una banda escoltar-les, i a 
la mateixa vegada observava la forma de dirigir de mossèn Garcia Julbe, que el 
deixeble sempre destacà: «Era un espectacle observar com dirigia, aconseguint 
una magnitud especial a través de les més de cent veus del cor, les composicions 
de Tomàs Luís de Victoria, entre d’altres».115

En aquest període situat entre 1957 i 1960, la relació entre els dos compositors 
anava més enllà de les classes diàries a Tortosa. Garcia Julbe s’havia involucrat tant 
en la carrera de Santos que fins i tot realitzava funcions és enllà de les purament 
docents: «Ayer, en el estrado del Círculo Medina, ante un público que llenaba 
la sala, se presentó el joven pianista Carlos Santos, que a los dieciocho años 
tiene ya un brillante historial y está recorriendo un camino preñado de risueñas 

114 Fragment de l’entrevista telefònica realitzada a Carles Santos a principis de setembre del 2016.
115 COSCOLLANO I MASSIP, A. Carles Santos i Ventura, pàg. 15. Onada Edicions. Benicarló, 2015.

Carles Santos en una de les seves visites al Seminari. Mossèn Garcia Julbe a la seva dreta.
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perspectivas. El muchacho llegaba cansado por los agitadísimos dias que acaba 
de vivir. Así nos lo expresaba antes del concierto el M. I. Sr. D. Vicent Garcia Julbe, 
Canónigo Prefecto de Música Sacra Diocesano, bajo cuya dirección sigue Carlos 
Santos los cursos de Armonía y Estética musical. Nos confirmó el éxito logrado 
anteayer por el joven pianista vinarocense al ganar entre diecisiete competidores 
la beca del Instituto Francés de Barcelona».116

Un altre punt d’unió fou la celebració del patró de Vina-
ròs en 1960. En ple moment àlgid de la relació entre els 
dos i sobretot quan el pianista començava a recollir els 
fruits després de molts anys de treball, Vinaròs es preparà 
per a la commemoració del VII Cinquantenari de l’arri-
bada de la relíquia de Sant Sebastià a la localitat. Segons 
Pepe Palacios, es van organitzar diverses comissions de 
treball, entre elles la de música, que estava formada per 
En Francisco Obiol, En Joaquín Simó, En Antonio Carbo-
nell, En José María Lluch, En Francisco Farga, En Juan A. 
Serret, el mateix Carlos Santos i el seu oncle En José San-
tos, mossèn Vicent Garcia Julbe i En Tomás de Mancisidor 
d’Aquino. Per commemorar l’acte, a Carles Santos se li va 
encarregar compondre l’himne del VII Cinquantenari, al 
qual li va posar lletra En Manuel Foguet.117 Aquesta cele-
bració va ser una de les primeres vegades en què mossèn 

Vicent Garcia Julbe i Carles Santos van 
treballar junts en un mateix esdeveni-
ment, i possiblement també va ser una de 
les últimes. Les peces principals de l’acte, 
la Missa Jubilaris i l’Himne a Sant Sebastià, 
van ser compostes per mestre i alumne 
respectivament i ambdues interpretades 
per la Schola Cantorum del Seminari de 
Tortosa.118 Durant la preparació de l’acte, 
Carles Santos es desplaçà a Tortosa per 

116 Retall d’un extracte de periòdic que es conserva en l’arxiu personal de Joaquin Simó. L’autor es referencia sota 
les inicials G.P, surt publicat en la secció de Notas musicales sota el títol «Gran éxito de Carlos Santos en el Círculo 
Medina» i per la informació que conté, data de 1958. Però en canvi, es desconeix el nom del periòdic i el nombre 
de pàgina.

117 PALACIOS BOVER, J.M. La sociedad musical La Alianza: Crónica de cien años (1907-2007), vol. 1, pàg. 61. 
Associació cultural Amics de Vinaròs. Vinaròs, 2016.

118 Missa Jubilaris, a sis veus i orgue i estrenada al 1959 amb motiu del VIII Aniversari de la instal·lació del Santís-
sim Sacrament al Seminari de Tortosa. Consta de set moviments («Kyrie», «Gloria», «Credo», «Crucifixus», «Sanc-
tus», «Benedictus» i «Agnus»). Segons Antoni Ripollés, destaca pel cuidat de l’aspecte formal, mentre que l’aspecte 
harmònic és en ocasions atrevit amb la utilització de sèries d’acords de setena o novena o bé retards múltiples. Així 
mateix, l’aspecte rítmic, amb canvis de compàs, ajuda les entrades de les veus i el text.

Programa de mà del concert.

Partitura de l’Himne a Sant Sebastià
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assistir als assajos de la Schola Cantorum i poder comprovar de primera mà el 
resultat de la seva composició.

A principis de la dècada dels seixanta, la carrera del pianista començà a enlairar-
se; encara així, mestre i alumne continuaven treballant junts com ho demostra 
la conferència i concert que van dur a terme en 1962 per al Centre d’Estudis del 
Maestrat (CEM), associació cultural amb la finalitat d’investigar, estudiar, difondre i 
divulgar la història, l’art, la geografia, l’arqueologia i la sociologia del Maestrat. «En el 
ciclo de Conferencias de Expansión Cultural que se celebran a la par con el II Cursillo 
de Cronistas del Reino de Valencia en el Real Convento de San Francisco de Morella, 
han actuado los insignes vinarocenses M. I. S. D. Vicente Garcia Julbe, canónigo de 
Tortosa y D. Carlos Santos Ventura.»119 Però a banda d’aquest enlairament des d’un 
punt de vista interpretatiu, aquesta dècada dels seixanta i principis dels setanta 
també destaca en la carrera de Santos pel descobriment de noves tendències, per 
la curiositat i per l’exploració. En aquest sentit, entrà en contacte amb el poeta Joan 
Brossa, per a qui compon i interpreta la música del Concert irregular l’any 1968. Així 
mateix, anys després és becat per la Fundació Juan March —institució familiar, 
patrimonial i operativa creada en 1955 pel financer Juan March Ordinas amb 
l’objectiu de promoure la cultura humanística i científica a Espanya— per estudiar 
als Estats Units, on explora les principals avantguardes musicals del moment, com 
ara el compositor americà John Cage, especialitzat en música aleatòria, electrònica 
i en la utilització del piano preparat, mentre que, per altra banda, funda amb Josep 
Maria Mestres Quadrenys el Grup instrumental català.

El nen que Garcia Julbe havia acollit anys enrere, a qui havia protegit i ensenyat 
aquells «gajes» per poder desenvolupar-se en l’ofici de músic s’havia fet un home 
i en aquell moment estava buscant el seu camí, que el duria a convertir-se en 
l’artista avantguardista que vam conèixer. «La relació entre els dos va continuar 
invariable al llarg dels anys i de l’evolució humana de Santos, que va incloure una 
apostasia. “Mai no me’n va dir res, la música era el nostre territori en comú”.»120

Període formatiu de Tortosa

Tomás Luis de Victoria
Santos explica que a Tortosa va tenir contacte amb la música de Tomás Luis 

de Victoria mitjançant un estudi rigorós de les seves peces:121 «Analitzaven la 
música de Victoria, encara que no me’n recordo dels noms de les peces, però sé 
que eren les cantades pel cor, com per exemple els responsoris, encara que no 

119 VV.AA. «Dos vinarocenses en el centro de estudios del Maestrazgo». Article publicat a Vinaròs, setmanari 
d’informació local (11 d’agost de 1962, pàg. 7). Vinaròs.

120 COSCOLLANO I MASSIP, A. Carles Santos i Ventura, pàg. 15. Onada Edicions. Benicarló, 2015.

121 Tomás Luis de Victoria. (Ávila, 1548 - Madrid, 1611) fou un compositor i organista espanyol que ingressà en el 
Collegium Germanicum de Roma. En 1587 regressà a Espanya per integrar-se en la Cort de Felip II desenvolupant la 
tasca de capellà i mestre de capellà del convent de Las Descalzas Reales, on va estar al servei de l’emperadriu Maria.
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me’n recordo de quins».122 En canvi, alguns dels exseminaristes com ara Rossend 
Aymí i Josep-Enric Peris, els quals estudiaven harmonia i contrapunt i fuga amb 
mossèn Vicent sí que es recorden. Estem parlant dels responsoris de «Tenebres» 
de Officium Hebdomadae Sanctae, i més concretament, dels interpretats pel cor.

En la secció les classes d’harmonia i composició que està dins del capítol l’Activitat 
musical al Seminari hem descrit la gran complexitat musical d’algunes de les peces 
analitzades pels seminaristes i per Carles Santos. Segons Aymí, l’objectiu de Vicent 
Garcia Julbe amb aquest estudi no era altra que els seus alumnes prengueren com 
a model als grans mestres de la composició a través de comparar i analitzar la 
manera d’encadenar els diferents acords, i així automatitzar les diferents tècniques 
compositives. Antonio Melià, capellà de l’església parroquial d’Albocàsser i 
exalumne de mossèn Garcia Julbe al Seminari de Tortosa, afegeix que «el més 
important és que allò que componguérem ho férem des de la consciència i no des 
de la ignorància».123

Segona escola de Viena
A Tortosa, Santos també entra en contacte amb alguns compositors contemporanis 

que l’han marcat sense cap tipus de dubte, com són Schoenberg, Berg i Webern, de 
la Segona escola de Viena. Aquest és un dels temes que el músic sempre treu quan 
és preguntat per Garcia Julbe: «El van contractar a una catedral de Zuric i va estar un 
any per allà fent transcripcions [...]. Quan ell va tornar, me’n recordo que em va donar 
un paquet, un regal. Obric el regal i era tota l’obra de piano de la Segona escola de 
Viena [...], un dels pilars de la música contemporània».124 Santos sempre ha defensat 
el caràcter innovador de Vicent Garcia Julbe, que era un coneixedor de l’evolució 
del llenguatge musical que es respirava a Europa impregnat de modernitat: «I 
aquest com...? I el regal aquest...? [...] Potser encara no ho entès ara... Ell, un home 
aparentment molt clàssic, era en el fons un renovador que sabia que significava el 
dodecafonisme i la música serial [...]».125

Així doncs, el treball diari entre mestre i alumne no se centrava en cap mètode, 
sinó que «anàvem directament a analitzar i treballar l’obra pianística de la Segona 
escola de Viena».126 Segons Joaquin Agramunt, les obres treballades amb Garcia 
Julbe són Webern (op. 27), Schoenberg (op. 14) o Berg (op. 1). Carles remarcà amb 
molt d’orgull que a Tortosa va tenir la sort d’estudiar, analitzar, tocar i automatitzar 

122 Fragment de l’entrevista telefònica realitzada a Carles Santos a principis de setembre del 2016.
123 Extracte de l’entrevista realitzada a Antonio Melià el dos d’octubre de 2016 a Albocàsser.
124 No es pot demostrar que Garcia Julbe estigués a Zuric com indica Carles Santos. En canvi, si hi ha constància 
de testimonis personals que el capellà viatjava a Alemanya, que dominava l’idioma i fins i tot que en un d’aquests 
viatges conegué al compositor alemany Carl Orff.
125 Cites extretes del programa El safareig de la tele [Programa en línia]. Entrevista emesa el 2 d’octubre de 2016. 
‹ https://www.youtube.com/watch?v=FhPTPFzX4Mg›. [Últim accés: 24 de juliol del 2017]
126 Fragment de l’entrevista telefònica realitzada a Carles Santos a principis de setembre del 2016.
Es coneix per Segona escola de Viena l’obra de Schoenberg i els seus deixebles Berg i Webern, la qual estava carac-
teritzada pel desenvolupament de la tonalitat com estètica de la música.
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un dels pilars de la música contemporània que ni era ni és habitual en els faristols 
dels estudiants actuals. Recorda que quan li va regalar l’obra, als ulls de Garcia 
Julbe va poder llegir: «Carlos, pren, que els tirs van per aquí».127 Encara que el 
capellà conegués aquests autors i la seva música, Carles Santos remarca que la 
carrera de Garcia Julbe sempre ha estat marcada per la seva vocació religiosa: 
«Si hagués viscut a Barcelona o un altre lloc, la cosa haguera sigut diferent, però 
sempre va viure entre Vinaròs i Tortosa. A més a més, sobretot era capellà i com 
deien alguns dels seus familiars, un conill, sempre amagat i tirant cap a dins».128

El Cinquantenari: un punt d’unió
Carles Santos i mossèn Garcia Julbe foren membres de la comissió que s’encarregà 

de la part musical de la celebració del cinquantenari de l’arribada de la relíquia de 
Sant Sebastià l’any 1960. En aquesta comesa, el jove pianista, sobre el que s’havien 
dipositat moltíssimes esperances, fou l’encarregat de posar música a la lletra que el 
mestre Manuel Foguet havia elaborat per a l’himne del cinquantenari. Aquest fou 
interpretat vàries vegades durant els diferents dies que va durar de la celebració. 
Una d’elles fou el dia 23 de gener per part de la Schola Cantorum de Tortosa sota 
la batuta de mossèn Garcia Julbe durant el transcurs de la missa pontifical, la qual 
estigué presidida pel bisbe de Tortosa, mossèn Manuel Moll.

Aquest Himne a Sant Sebastià, en do menor, està compost per ser cantat a quatre 
veus mixtes, sense acompanyament d’orgue i estructurat clarament en dues parts: 
tornada i estrofa. A trets generals, es nota la influència pianística de Carles Santos 
pel que fa a la textura de la 
peça, perquè aquesta adopta 
una línia homofònica, on les 
tres veus (baix, tenor i contralt) 
es mouen per graus conjunts 
acompanyant la soprano, 
que és la que realitza els girs 
melòdics més pronunciats. Així 
mateix, es caracteritza per un 
estil sil·làbic, sempre dins d’un 
registre còmode per al cor. 
Per altra banda, la composició 
està marcada per una pulsació 
lenta, amb un ritme binari a la 
tornada i ternari a les estrofes. 
L’aspecte més destacable ve 

127  Cita extreta del programa El safareig de la tele [Programa en línia]. Entrevista emesa el 2 d’octubre de 2016. ‹ 
https://www.youtube.com/watch?v=FhPTPFzX4Mg›. [Últim accés: 24 de juliol del 2017]
128  Íd. anterior.
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donat des d’un punt de vista harmònic, encara que amb subtils diferències entre la 
tornada i les estrofes. En la primera, empra acords de triades amb funció de tònica, 
subdominant i dominant i sempre en estat fonamental. Aquests es combinen 
cada tres o quatre compassos amb un acord de dominant sobre el pedal de tònica 
de diversa varietat amb l’objectiu de ressaltar i donar més colorit al text. En canvi, 
a les estrofes es renuncia a aquests acords de dominants. No obstant això, amb 
l’objectiu de remarcar el text, sol recórrer a l’ús de cromatismes, sobretot en el 
tenor i doblatge de veus.

En conclusió, Carles Santos busca en tot moment emfatitzar aquelles paraules 
del text que més importància requereixen, com ara Sant Sebastià, Vinaròs, Roma, 
dit, etc. Per aconseguir-ho, intenta cridar l’atenció del públic bé amb dominants 
sobre tònica, que poden donar lloc a l’ambigüitat o inestabilitat auditiva, o bé a 
través de girs melòdics en les veus, doblatge de veus o cromatismes.

Aquesta composició de Carles Santos hagué de «competir» amb l’himne del 
III Centenari de l’arribada de la relíquia a Vinaròs l’any 1910, el Patria y fe, que 
els vinarossencs encara canten el dia de Sant Sebastià, caracteritzat per un ritme 
més lleuger i una melodia més assequible. Segons Joaquin Simó, integrant del cor 
parroquial en aquella data, «va ser una llàstima que no tingués una melodia més 
fàcil i que agafara la gent. El vam cantar en el cor parroquial i ells ens assajava. Ens 
agafava per cordes, però era massa difícil, s’havia d’insistir molt i no va engrescar 
la gent. La cosa ja se li anava». En aquest mateix sentit, membres de la Schola Can-
torum assenyalen que «l’himne era “durillo” per les dissonàncies que presentava», 
fins al punt que no li va agradar massa a mossèn Garcia Julbe.

La relació s’espaia: el mestre es fa gran i el jove assoleix més fama i èxits. Carles 
participa, lògicament, dels actes dedicats a Garcia Julbe per part de la ciutadania 
de Vinaròs, mai perdent el contacte ni amb el poble ni amb aquell pòsit que un dia 
va deixar en ell el mestre.
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Capítol 6

Garcia Julbe a Vinaròs: Vint anys desprès de la seva mort

Anàlisi i interpretació dels resultats de les enquestes
En aquest capítol s’exposen els resultats obtinguts dels tres qüestionaris, 

inclosos en l’annex 1 d’aquesta obra, aplicats a una part de la ciutadania de 
Vinaròs durant el període de desembre del 2016 fins a febrer del 2017. El primer 
d’ells és de caràcter general i ha estat contestat pels ciutadans de Vinaròs d’una 
manera aleatòria. En canvi, el segon i el tercer són idèntics i molt més específics, 
i s’han plantejat a diverses agrupacions corals del municipi, concretament, a la 
Coral Juvenil, l’Orfeó Vinarossenc i a la Coral Garcia Julbe, respectivament.

Enquesta núm. 1

Perfils dels enquestats
La mostra comprèn 86 persones, de les quals 28 són homes i 58 són dones, tots 

ells dintre d’una mitjana d’edat de 31 anys, amb un rang entre 11 i 75. Entre ells, 44 
(51%) estan en possessió d’estudis primaris o secundaris, 20 (23,2%) tenen estudis 
de batxillerat i 21 (24,4%) han cursat estudis universitaris. A més a més, 84 (97,6%) 
dels enquestats són de Vinaròs, i d’aquests, 57 (67%) han viscut al municipi tota la 
vida, mentre que 17 (20%) duen instal·lats allí entre 10 i 20 anys.

Consumició cultural
Dels enquestats, 9 (33%) reconeixen assistir a un mínim d’un i un màxim de 

cinc esdeveniments culturals a l’any, 14 (16,2%) ho fan entre sis i déu vegades, 16 
(18,6%) entre onze i vint, i 24 (27%) afirma no assistir a cap. Pel que fa a concerts, 
23 (26%) assisteixen als concerts de la banda de música, mentre que un 22% sol 
presenciar interpretacions de les diverses corals. En canvi, també 23 (26%) afirma 
no assistir a cap tipus de concert.
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Músics: Garcia Julbe, Carles Santos i Rossend Aymí
En els tres casos, s’ha plantejat una pregunta sobre aquestes figures, on es podia 

escollir i marcar diverses opcions.
Garcia Julbe. En el cas del capellà, 36 enquestats (41,8%) han marcat que és el 

nom d’una coral, 29 (33%) reconeixen la tasca compositiva de mossèn Vicent i 19 
(21%) saben de la seva dedicació religiosa. En canvi, 33 persones (38%) desconei-
xen qui és. Aquests resultats es poden veure reflectits en la figura núm. 1.

Carles Santos. Pel que fa al pianista, coneixen aquesta faceta 58 enquestats 
(66%), 37 (42%) han marcat l’opció de compositor i 21 (24%) desconeixen qui 
és. Així mateix, 53 (61%) que coneixen la carrera artística del músic, consideren 
que té prestigi nacional, mentre que 27 (31%) no li atorguen aquesta rellevància. 
Aquests resultats es poden veure reflectits en la figura núm. 2.

Rossend Aymí. Només 23 (26%) dels enquestats reconeixen algun dels seus 
vessants musicals (orguener, compositor, director de corals) i l’opció «No ho sé» 
és la més contestada, concretament per 63 persones (73,5%). Aquests resultats 
s’il·lustren a la figura núm. 3.

En últim lloc, només 23 (25%) dels enquestats han reconegut saber la relació 
entre Garcia Julbe, Carles Santos i Rossend Aymí. Però en el moment de dir el tipus 
de relació entre els tres, només 12 (14%) dels enquestats han sabut concretar-
ho. D’aquestes 12 persones, 4 (30%) han afirmat que els uneix una relació de 
professor-alumnes i 8 (61%) han manifestat que la seva relació es troba dins de 
l’àmbit musical.

Anàlisi de l’enquesta núm. 1 per grups d’edat
S’ha fet una anàlisi de tres variables (Garcia Julbe, Carles Santos i Rossend 

Aymí) per grups d’edat (10-30, 30-50 i majors de 50) amb l’objectiu de saber si els 
resultats poden variar depenent de l’edat. Pel que fa a la mostra del primer grup, 
compren a 52 persones, el segon grup està conformat per 17 persones i el tercer 
grup, per 17 persones.

Garcia Julbe. Pel que fa a Garcia Julbe les dades són les següents: en el primer 
grup (entre 10 i 30 anys), 15 (28,8%) dels enquestats han marcat l’opció «Nom 
d’una coral», 10 (19,23%) reconeixen la tasca compositiva de mossèn Vicent, 
i 4 (7,6%) saben de la seva dedicació religiosa. En canvi, 30 persones (57, 62%) 
desconeixen qui és. En el segon grup (entre 30 i 50 anys), 9 (52,9%) dels enquestats 
han marcat que és el nom d’una coral, 11 (64%) reconeixen la tasca compositiva 
de mossèn Vicent i 5 (29,4%) saben de la seva dedicació religiosa. Per altra banda, 
només 2 persones (11,76%) desconeixen qui és. En el tercer grup (majors de 50 
anys), 11 (64%) dels enquestats han marcat que és el nom d’una coral, 8 (47%) 
reconeixen la tasca compositiva de mossèn Vicent i 9 (52,9%) saben de la seva 
dedicació religiosa. En aquest cas, també 2 persones (11,76%) desconeixen qui és. 
Aquests resultats es poden veure reflectits en les figures núm. 4 i 5.
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Carles Santos. Pel que fa a Carles Santos, les dades són les següents: en el pri-
mer grup (entre 10 i 30 anys), 31 (59,6%) coneixen la seva faceta com a pianista, 
14 (26,9%) han marcat l’opció de compositor i 19 (36,5%) desconeixen qui és. En 
el segon grup (entre 30 i 50 anys), 
13 (76,4%) coneixen la seva face-
ta com a pianista, 12 (70%) han 
marcat l’opció de compositor i 
una persona (5,8%) desconeix 
qui és. En el tercer grup (majors 
de 50 anys), 14 (82%) coneixen 
la seva faceta com a pianista, 11 
(64,7%) han marcat l’opció de 
compositor i una persona (5,8%) 
desconeix qui és. La figura núm. 
6 representa aquests resultats. 

Rossend Aymí. Pel que fa a 
Rossend Aymí, els resultats mos-
tren que, en el primer grup (entre 
10 i 30 anys), 7 (13,5%) dels en-
questats reconeixen algun dels 
seus vessants com a músic (or-
guener, compositor, director de 
corals), sent l’opció «No ho sé» la 
més contestada, per 45 persones 
(86,5%). En el segon grup (entre 
30 i 50 anys), 4 (23,6%) persones) 
reconeixen alguna de les seves 
facetes com a músic (orguener, 
compositor, director de corals), 
mentre que 13 (76,4%) responen 
«No ho sé» . En el tercer grup (ma-
jors de 50 anys), 11 (64,8%) reconeixen algun dels seus vessants com a músic (or-
guener, compositor, director de corals), sent l’opció «No ho sé» contestada per 6 
(35,2%). Aquests resultats es poden veure reflectits en la figura núm. 7.

Enquestes núm. 2 i 3

Perfils dels enquestats
L’enquesta núm. 2 està dirigida als membres de dues corals de Vinaròs, la Juvenil 

i l’Orfeó vinarossenc, i presenta una mostra de 26 persones que tenen una mitjana 



80

d’edat de 31 anys, amb un rang entre 11 i 84. 
L’enquesta núm. 3 està realitzada a membres 
de la coral Garcia Julbe i presenta una mostra 
de 18 persones, amb un rang d’edat entre 56 
i 87. L’objectiu d’aquestes dues enquestes és 
poder comprovar què se sap sobre Garcia Julbe, 
Rossend Aymí, que és el director de la coral 
Garcia Julbe, i Carles Santos. Així mateix, també 
es pretén realitzar una anàlisi de les similituds i 
diferències entre els coneixements de les dues 
corals i la Garcia Julbe.

Garcia Julbe. Pel que fa a Garcia Julbe, en 
l’enquesta núm. 2, 23 enquestats (88,4%) han 
marcat la seva dedicació religiosa, 23 (88,4%) 
reconeixen la tasca compositiva de mossèn 
Vicent, 16 (61,5%) saben del seu vessant en 
el camp de la musicologia i 15 (57,6%) també 
han marcat la seva faceta com a director coral. 
A l’enquesta núm. 3, 16 enquestats (88,8%) han 
marcat la seva dedicació religiosa, 16 (88,8%) re-
coneix la tasca compositiva de mossèn Vicent, 
15 (83,3%) sap del seu vessant com a musicòleg 
i 9 (50%) també han marcat la seva faceta com a 
director coral. Aquests resultats es poden veure 
reflectits en la figura núm. 8.

Carles Santos. En el cas de Carles Santos, en 
l’enquesta núm. 2, 23 persones (88,4%) reconei-
xen el seu vessant com a intèrpret i també 23 
(88,4%) han marcat la seva faceta com a com-
positor. Pel que fa a la seva relació amb Garcia 
Julbe 15 (61,5%) han contestat negativament o 
que la desconeixen, i entre els que han respost 
afirmativament, que són 10 (38,4%), 8 perso-
nes (30,7%) han marcat l’opció mestre-alumne. 
En canvi, en l’enquesta 3, 17 persones (94%) 
reconeixen el seu vessant com a intèrpret, i 
16 (88,8%) han marcat la seva faceta de com-
positor. Pel que fa a la seva relació amb Garcia 
Julbe, 6 (33,3%) han contestat que no o que la 
desconeixen, i entre els que han dit que sí, que 
són 12 (66,6%), 11 (61,1%) han marcat l’opció 

Figura 4. Garcia Julbe: Coral i Compositor

Figura núm. 5. Garcia Julbe: Capellà i NS/
NC

Figura núm. 6. Carles Santos: Painista, 
Compositor, NS/NC

Figura 7. Rossend Aymí: Reconeixement 
d’alguna vessant musical: organista, orgue-
ner, compositor, director o desconeixement 

del músic
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mestre-alumne. Aquests resultats es poden 
veure reflectits en les figures 9, 10 i 11.

Rossend Aymí. Pel que fa a Rossend Aymí, 
en l’enquesta núm. 2, 20 persones (76,9%) han 
indicat que és director de corals, 16 (61,5%) re-
coneixen la seva tasca compositiva i 11 (42,3%) 
han marcat l’opció de pianista. Pel que fa a la 
seva relació amb Garcia Julbe, 16 (61,27%) han 
contestat que no o que la desconeixen. Entre 
els que han dit que sí, que són 10 (38,6%), 9 
(34,6%) han marcat l’opció mestre-alumne. Per 
altra banda, en l’enquesta núm. 3, 15 persones 
(83,3%) han indicat que és director de corals, 17 
(94,4%) saben de la seva tasca compositiva i 14 
(77,7%) han marcat l’opció de pianista. En refe-
rència a la seva relació amb Garcia Julbe, 17 per-
sones (94,4%) han contestat que sí, de les quals 
16 (88,8%) han marcat l’opció mestre-alumne. 
Aquests resultats es poden veure reflectits en 
les figures 12, 13 i 14.

Figura núm.8. Coneixements sobre Garcia 
Julbe: Agrupacions corals i Coral Garcia 

Julbe

Figura núm.9. Coneixements sobre Carles 
Santos: Agrupacions corals i Coral Garcia 

Julbe

Figura núm. 10. Relació Garcia 
Julbe i Carles Santos

Figura núm. 11. Tipus de relació 
entre Garcia julbe 

i Carles Santos

Figura 12. Coneixements 
sobre Rossend Aymí. 

Agrupacions Corals de Vinaròs 
i Coral Garcia Julbe

Figura núm. 13. Hi ha relació entre  
Garcia Julbe i Rossend Aymí

Figura núm. 14. Tipus de relació entre 
Garcia Julbe i Rossend Aymí
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Vint anys desprès: diagnòstic
Després de l’anàlisi de les diferents enquestes, es poden extraure vàries conclu-

sions, que analitzarem a continuació.
En primer lloc, i atenent-nos a l’enquesta núm. 1, encara que la coral Garcia Jul-

be és coneguda com agrupació musical, el capellà i el seu alumne Rossend Aymí 
són pràcticament desconeguts a Vinaròs; en canvi, Carles Santos és més conegut, 
sobretot en el seu vessant com a pianista. En segon lloc, i en aquest mateix sentit, 
desgranant l’enquesta núm. 1 per grups d’edat, se’ns confirma que Garcia Julbe i 
Rossend Aymí són desconeguts entre la gent jove (10-30), però en canvi, entre les 
persones d’entre 30 i 50 anys —i sobretot entre les majors de 50 anys—, augmen-
ta considerablement els coneixements que posseeixen sobre Garcia Julbe, com 
ara que fou compositor, capellà, etc. Aquesta tendència també es confirma amb 
Rossend Aymí, disminuint el percentatge de desconeixement sobre la seva figu-
ra i augmentant considerablement el seu vessant com a director coral. En tercer 
lloc, segons l’enquesta núm.1, la relació entre Garcia Julbe i els seus deixebles és 
absolutament desconeguda com a conseqüència de la manca de coneixements 
en general que els vinarossencs tenen pel que fa a Garcia Julbe i els seus alumnes.

Finalment, les enquestes núm. 2 i 3 es van fer intencionadament a una mostra 
escollida i estratificada amb l’objectiu d’esbrinar el coneixement de la relació 
entre Garcia Julbe i els seus alumnes. Tant la Coral Juvenil com l’Orfeó Vinarossenc 
i la Garcia Julbe han demostrat uns alts coneixements sobre les figures del capellà, 
Carles Santos i Rossend Aymí, tal com es pot apreciar en les figures 7, 8 i 11 
respectivament, però en el moment d’indicar la relació entre aquests, les respostes 
són molt dispars. Per una banda, la coral Juvenil i l’Orfeó Vinarossenc desconeixen 
la relació entre ells, concretament un 70% en el cas de Carles Santos i un 65% en 
el de Rossend Aymí. Per altra banda, la Coral Garcia Julbe sí que demostra estar 
assabentada d’aquestes relacions, perquè un 90% reconeix la relació entre el 
capellà i el director de la coral i un 61% entre el capellà i Carles Santos.

En definitiva, a escala general no es pot afirmar que en la ciutat de Vinaròs es 
coneguin els vincles entre Garcia Julbe i els seus alumnes Carles Santos i Rossend 
Aymí, perquè ens hem trobat un alt grau de desconeixença sobre aquests 
personatges, principalment en el cas del capellà i d’Aymí. En canvi, sí que estan 
més assabentats els ciutadans que formen part d’alguna agrupació musical o 
d’una edat més avançada, tal com queda confirmat amb un gran percentatge 
de coneixements sobre aquests músics. Tanmateix, en el cas de la coral Juvenil i 
l’Orfeó, no els consta la relació entre el mestre i els seus alumnes, mentre que els 
membres de la coral Garcia Julbe sí que la coneixen.
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Conclusions

El Seminari Diocesà de Tortosa fou, durant la primera part del franquisme, un 
centre de contínua afluència de seminaristes per diversos motius. Allí arribaven 
des d’estudiants que tenien com a propòsit servir a Déu, altres per les possibilitats 
acadèmiques que oferia el centre, fins a nens que eren enviats pels seus pares per 
fugir dels durs temps de postguerra. Però el que està clar és que aquí es trobaren 
amb un pla d’estudis molt divers i ampli en continguts que anava lligat amb un 
treball metòdic de les matèries. A més a més, i a diferència d’altres seminaris, 
la música tenia un pes molt important dins d’aquest pla d’estudis, i es podia 
completar amb classes de composició i de piano, però sobretot amb l’activitat 
coral de la Schola Cantorum.

És evident que Garcia Julbe i el context musical que va implantar en el Seminari 
Diocesà de Tortosa fou decisiu perquè molts seminaristes tingueren contacte amb 
l’ensenyament musical, tasca gens fàcil per a la població durant el franquisme—, i que 
sense ella Rossend Aymí, Josep-Enric Peris, Josep Pavia i Simó i Juan Ramón Herrero 
no haguessin pogut desenvolupar les seves carreres musicals ni haver-hi contribuït a 
la cultura musical des dels seus vessants com ho van fer i ho continuen fent.

En primer lloc, per a Rossend Aymí, com per a la majoria d’alumnes del Seminari, 
la formació acadèmica a Tortosa suposà l’adquisició d’un bagatge musical que 
l’ha acompanyat i ha estat decisiu al llarg de la seva vida. Tal com ell reconeix, 
l’ambient musical que es vivia al Seminari va despertar en ell l’interès per aquesta 
disciplina artística, i de mica en mica va anar absorbint uns coneixements i uns 
hàbits que l’han servit per desenvolupar la seva tasca musical. Per una banda, 
allí es va iniciar en el camp pianístic, estudis que formalitzaria i ampliaria 
posteriorment en centres oficials. Per altra banda, el fet de ser membre de la Schola 
Cantorum i exercir com a ajudant de Garcia Julbe li va servir per automatitzar 
una metodologia i uns coneixements que després el van animar a endinsar-se 
en la direcció d’agrupacions corals com ara la de Vent de Dalt o la Coral Garcia 
Julbe de Vinaròs. Així mateix, les classes de composició li van permetre dominar 
les diferents tècniques —principalment l’estil polifònic— i poder així compondre 
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amb soltesa i eficàcia nombroses peces al llarg de la seva carrera, com ara la Missa 
Paschalis, una obra incompleta de Garcia Julbe que Rossend va finalitzar. En 
poques paraules, es pot dir que Rossend es va beneficiar de totes les disciplines 
que conformaven l’ensenyament musical del Seminari implantat per Vicent Garcia 
Julbe i de les quals també era el professor.

El Seminari, i en especial Garcia Julbe, dipositaren la seva confiança en ell en el 
moment que començà a demostrar les seves habilitats pianístiques. En un primer 
moment, fou enviat a ampliar els seus estudis a Tarragona amb mossèn Tàpies, un 
col·lega i amic de mossèn Vicent, i més tard, el mateix Garcia Julbe el recomanà 
per anar a estudiar a Roma, concretament al Pontificio Istituto di Musica Sacra. Allí 
entrà en contacte amb l’elit de la música religiosa del moment —i especialment 
amb l’orgue— per mitjà de professors consagrats com ara Ferruccio Vignanelli. Allí 
desenvolupà la seva tècnica organística, descobrí el camp de l’organografia que 
després ha sigut fonamental per a la seva dedicació com a orguener i conegué 
altres estils i possibilitats, com el de la música instrumental.

La seva estada a Roma tingué una sèrie de conseqüències al llarg de la seva carrera. 
En primer lloc, la millora de la seva tècnica organística li va permetre aprovar la plaça 
de beneficiat de la catedral de Tortosa, que suposà per a ell convertir-se en organista 
professional. A més a més, en aquesta oposició comptà amb l’aprovació de mossèn 
Vicent, el qual per una banda formava part del tribunal i per altra, tal com indica el 
mateix Rossend, li va donar el vist i plau a la prova de composició. En segon lloc, a 
causa de la frustració que tingué en la catedral de Tortosa al no disposar d’un orgue 
de tubs, juntament amb els coneixements d’organografia adquirits a Roma i una 
metodologia autodidacta, s’inicià en el camp de l’organografia. Gràcies a aquesta 
formació, es pot dir que molts orgues de la zona que foren destruïts durant la guerra 
civil han pogut ser restaurats. Finalment, el contacte amb altres estils musicals 
com és l’instrumental li van obrir nous reptes que culminaren amb la fundació del 
Conservatori de Tortosa, que ha estat i és un centre d’estudis referent per a molts 
músics del Baix Maestrat i Baix Ebre.

En definitiva, l’aportació de la formació musical que rebé al Seminari més la 
confiança dipositada en ell per part de mossèn Garcia Julbe ha estat fonamental 
perquè Rossend Aymí sigui en l’actualitat un referent en la cultura musical de la zona.

En segon lloc, Josep-Enric Peris, igual que en el cas comentat de Rossend, es 
va veure beneficiat de la potent formació musical que el Seminari oferia als seus 
alumnes amb la Schola Cantorum, que interpretava un amplíssim repertori, amb 
un programa d’estudis pianístics semblant als dels centres oficials i que tenia 
la seva culminació en les famoses vetllades literàries musicals, i amb les classes 
d’harmonia i composició, que suposaven el complement perfecte per a l’estudi 
musical. Aquí Josep-Enric prengué les primeres lliçons de piano, que, juntament 
amb una contínua formació personal i un esperit de constant superació, li han 
permès arribar a ocupar el càrrec d’organista suplent de la catedral de Tarragona. 
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Així mateix, els estudis d’harmonia i composició, en els que s’estudiaven 
composicions com l’Haec Dies, de mossèn Peris, o les mateixes peces de Garcia 
Julbe que cantaven a la coral, han estat pilars bàsics del seu estil compositiu.

Encara que Josep-Enric Peris abandonà el Seminari sense tenir clar que 
esdevindria al llarg de la seva vida, la formació musical rebuda al centre li va 
proporcionar uns coneixements i un bagatge musical que li han servit per poder 
desenvolupar la seva trajectòria en aquest complicat i competitiu món de la 
música. Tot el que s’ha relatat en la seva biografia, com ara l’ingrés al Conservatori 
de Barcelona, la direcció de corals o el càrrec d’organista de la catedral, ha estat 
conseqüència d’aquells anys de formació a Tortosa sota la tutela de mossèn Garcia 
Julbe, d’un afany de superació constant i d’una facilitat d’adaptació a les noves 
oportunitats fora del comú.

Com s’ha dit anteriorment, els límits de la Diòcesi de Tortosa implicaren que 
molts dels seminaristes tarragonins estudiessin a l’Arquebisbat de Tarragona, 
i per tant, que la influència de mossèn Garcia Julbe a la província no sigui tan 
apreciable com a la de Castelló. No obstant això, es pot afirmar que la influència 
del capellà continua present en l’Arquebisbat de Tarragona gràcies a la figura de 
Josep-Enric Peris i Vidal.

En tercer lloc, Josep Pavia i Simó aprofità com el que més les possibilitats 
formatives que li oferia el Seminari amb el seu exhaustiu pla d’estudis. A més a 
més, entrà en contacte amb l’ensenyament musical per mitjà del professorat del 
centre, i en especial de mossèn Garcia Julbe. Però a diferència de molts dels seus 
companys que també han fet camí en el món de la música, Josep Pavia aconseguí 
el reconeixement merescut en el camp de la musicologia, que se li va començar a 
inculcar en el seu període al Seminari. Per una banda, la seva formació humanística 
li va servir com a base per poder especialitzar-se anys després en l’especialitat de 
Filologia Clàssica, sempre tan necessària per poder aprofundir en els estudis de la 
música sacra. Per altra banda, les diferents matèries musicals que s’abordaven al 
seminari li van permetre automatitzar un estil que ha estat fonamental, primer en 
els estudis musicals que va dur a terme a Madrid i Barcelona, i després en l’anàlisi 
de les idees i sentiments que transmetia la música, tasca que l’ha ocupat al llarg 
de la seva vida. Així mateix, créixer al costat d’un musicòleg com era Garcia Julbe 
i el seu interès des de menut en aspectes a vegades repudiats per molts músics 
—com ara la transcripció—, li van permetre poder gaudir d’una vida en part 
dedicada a l’església i a la docència, però també vinculada a la musicologia, fins 
al punt d’arribar a esdevenir un referent per a la gran generació de musicòlegs 
catalans que va sorgir durant la dècada dels noranta.

L’últim dels alumnes investigats de mossèn Garcia Julbe és Juan Ramón Herrero, 
encara que cronològicament fou, junt amb mossèn Pavia, dels primers en tenir-lo 
com a professor. Ells van ser testimonis directes del canvi musical que es visqué 
al Seminari amb la seva arribada. Herrero participà activament en l’ensenyament 
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musical que oferia el centre, però sobretot va tenir una gran connexió amb la 
Schola Cantorum. Quan fou ordenat sacerdot, no dubtà en ampliar els seus 
estudis musicals per poder dedicar-se plenament a aquest ofici. Així mateix, 
pogué establir el que actualment és el Conservatori de Castelló i per altra banda, 
plasmar els coneixements adquirits del seu professor mossèn Garcia Julbe pel que 
fa a la música coral. En aquest sentit, fundà a Castelló tres corals, de les quals dos 
continuen en actiu —el cor gregorià Resurrexit i la Coral Vicent Ripollés— i durant 
molt de temps cantà la música del capellà vinarossenc. Per tant, Juan Ramón 
Herrero ha promogut el moviment coral a la província, fet que el seu professor 
aprecià i del que se sentí molt orgullós.

En definitiva, hem desenvolupat part d’aquesta investigació al voltant de quatre 
alumnes, però en podrien ser molt més: Antonio Melià, Avel·lí Flors, Constantino 
Ahís, etc. El que està clar és que en ells podem apreciar la continuació dels 
diferents vessants de mossèn Vicent: en Josep Pavia, la rama musicològica; en Juan 
Ramón Herrero, la pedagògica i la contribució al moviment coral castellonenc; 
i exactament igual en Rossend Aymí, però aquest al Baix Ebre i Baix Maestrat; 
pel que fa a Josep-Enric Peris, des d’un perfil més amateur, també ha col·laborat 
a dur el nom de mossèn Vicent allà on ha anat. Tots quatre han fet les seves 
corresponents contribucions a la cultura musical dels seus territoris, i en part és 
gràcies al seu professor.

En canvi, sobre Carles Santos, no es pot afirmar que el desenvolupament de la 
seva carrera ha estat com a conseqüència del seu mestre Garcia Julbe. I és que 
Carles destacà molt prompte per les seves habilitats pianístiques, justament en 
una localitat que tenia en el pianista Leopoldo Querol el seu músic més reconegut 
gràcies al seu ressò nacional i internacional. Carles creixé en el si d’una família 
catòlica, amb inquietuds culturals, que tenia en la figura de Garcia Julbe no 
només un capellà i amic, sinó una persona de confiança que pogués aconsellar-
los i ajudar-los en la carrera musical del seu primogènit. En aquest sentit, l’any 
1957, Carles Santos començà a Tortosa un període acadèmic molt profitós per 
a ell des d’un punt de vista musical, període a la vegada molt desconegut per a 
una gran part de la població. Allí, de la mà de Garcia Julbe, escoltà per primera 
vegada i gaudí de la polifonia espanyola a través dels assajos de la Schola 
Cantorum, destacant l’obra de Tomás Luis de Vitoria i especialment el seu Officium 
Hebdomadae Sanctae. Gràcies al treball i l’anàlisi d’aquests responsoris, Carles 
Santos comprengué la música del compositor avilès. Però no només treballaren 
música religiosa, sinó que, a diferència dels seminaristes, Santos entrà en contacte 
amb la música contemporània a través de l’estudi i anàlisi de compositors com 
ara Schoenberg, Berg i Webern. Segurament el fet que Carles Santos no fos 
seminarista i no mostrés cap tipus d’interès en la vida pastoral, va animar a Garcia 
Julbe a analitzar amb ell els autors de la Segona escola de Viena. És difícil mesurar 
fins a quin punt aquest treball va influir en Carles Santos, però el que sí que és cert 
és que l’any 1961 el pianista inclou aquests autors en el seu repertori concertístic.
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Pel que fa a l’Himne a Sant Sebastià, compost en ple moment àlgid de la relació 
Garcia Julbe-Santos, és un clar exemple del que després ha estat la carrera del 
pianista. A ell, un músic prodigi i a més a més vinarossenc, se li va fer l’encàrrec de 
compondre la música pel cinquantenari de l’arribada de la relíquia a Vinaròs en 
l’any 1960. Igual que tots els vinarossencs, Santos coneixia perfectament l’himne 
Patria y fe compost pel reverend Juan Bautista Juan Benasco l’any 1910, un himne 
que ha triomfat i ha calat en els vinarossencs i que encara es continua cantant. 
Santos ho tenia molt fàcil: només li calia fer un himne d’un estil semblant, que 
seria cantat per la Schola Cantorum i el cor parroquial i que possiblement passaria 
a la història per la transcendència de la celebració. Doncs no, ell va preferir ser 
diferent i trencar els motlles tradicionals, i encara que en termes musicals no se’n 
sortís de la tonalitat, sí que va transgredir el context, sense tenir en compte el 
tipus de receptor al qual anava dirigida la peça. Segurament va ser a causa d’una 
convicció personal que l’ha acompanyat tota la seva carrera: el fet que no volia 
copiar ni fer el que ja feien els altres, i que en aquell moment ja començava a 
despuntar. En aquest sentit, a l’himne del cinquantenari introdueix uns acords 
de dominant sobre un pedal de tònica que dóna lloc a l’ambigüitat tonal i que 
provocà que la peça no tingués massa èxit.

En definitiva, és difícil indicar la influència de Garcia Julbe en la carrera artística 
de Carles Santos, perquè la música d’un i de l’altre no té res a veure. Això no 
significa que el capellà no tingués aquest vessant avantguardista, però com ell 
deia, «abans de músic, sóc capellà», encara que açò no li va impedir ensenyar a 
Carles tot el que sabia. El mateix Santos, quan és preguntat per la seva música, 
explica que en aquesta vida les coses et van passant per davant i de mica en mica 
vas conformant el teu llenguatge. En aquest sentit, Carles Santos és resultat de 
molts llenguatges, tendències i estètiques perquè sempre ha anat incorporant a 
la seva música aquells elements interessants que ha descobert al llarg de la seva 
carrera (Bach, Cage, Brossa, etc). Aquesta tendència l’ha tingut sempre, també en 
la seva joventut, i per aquest motiu Victoria o Schoenberg es van unir als molts 
pilars bàsics que conformen actualment la seva música, encara que uns puguin 
ser més apreciables que altres.

Pel que fa al coneixement i reconeixement de la feina de Garcia Julbe a 
Vinaròs, els resultats de la enquesta presenten un diagnòstic reservat i almenys 
inquietant. En primer lloc, és preocupant que a nivell general no es conegui el 
tipus de relació entre Garcia Julbe i dos dels seus alumnes que encara estan en 
actiu i que contribueixen a la cultura musical de la localitat: Carles Santos, que té 
un ressò nacional i fins i tot internacional, i Rossend Aymí, que és el director de la 
coral Garcia Julbe des de l’any 1992. En segon lloc, i molt més greu, la figura de 
mossèn Garcia Julbe no arriba a la gent jove (entre 10 i 30 anys), tal com ha quedat 
demostrat en les enquestes. Açò és possiblement degut a que per una banda, 
la importància de la música i tradicions religioses en l’entorn social ha minvat 
considerablement i, per altra banda, a que s’han deixat de prendre les mesures i 
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iniciatives suficients per apropar la vida i obra de mossèn Vicent als vinarossencs. 
Per tant, si tenim en compte el desconeixement que té la gent jove sobre el capellà 
i la mancança de línies d’actuació per mantenir viu el patrimoni cultural entre la 
població —almenys en el cas de Garcia Julbe—, tot fa indicar que la música i el 
llegat que hem rebut d’aquest músic, compositor i musicòleg està, si més no, en 
perill d’extinció.
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en matèria de llengua i d’anàlisi musical que m’han donat al llarg de la redacció 
d’aquest llibre.

Finalment, també vull donar les gràcies a la meva cunyada, Ángela Esteller per la 
seva dedicació i consells en la correcció i maquetació d’aquest llibre.
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Annex 2: Entrevistes

ENTREVISTA 1: Alumnes de Garcia Julbe

ÍTEM: PREGUNTES GENERALS
Núm de pregunta Pregunta

1 Com es diu?

2 Quants anys va estudiar al Seminari de Tortosa?

3 De quin  a quin any?

4 Quin record té Vicent Garcia Julbe?

 ÍTEM: EL COR I LA SEVA METODOLOGIA
Núm de pregunta Pregunta

5  Fèieu exercicis per entrenar l’oïda?

6 Pel que fa a la col·locació de la veu. Garcia Julbe explicava que era, com es 
feia, les diferents parts de l’aparell fonador i ressonador?

7 Us explicava la diferència entre la veu de cap i de pit? La treballàveu?

8 Us parlava del so tímbric?

9 Quins exercicis realitzàveu per treballar la respiració, la presa de contacte amb 
el diafragma, etc?

10 Quins exercicis practicàveu de vocalització? Us acompanyava amb el piano?
11 Prestava atenció a la dicció de vocals i consonants? Com milloràveu la dicció?

Pla d’assaig

 ÍTEM: EL COR I EL PLA D’ASSAIG
Núm de pregunta Pregunta

12 Quan assajàveu?
13 Com eren els assajos: avorrits, moltes interrupcions?
14 Quina distribució de veus fèieu?

15 Com apreníeu les melodies?

16 Se’n recorda si en algun moment, Mn Garcia Julbé utilitzés alguna metodologia  
que es sortís de l’habitual?

17 Com classificava les veus? Quins exercicis us feia per provar-vos la veu? 
18 Quina era la forma de procedir de Garcia Julbe quan us enfrontàveu al canvi de 

veu?

 ÍTEM: EL COR I ELS CONCERTS
Núm de pregunta Pregunta

19 Amb quina freqüència fèieu concerts? 

20  Tenia preferència per algunes peces?

21 Era habitual cantar peces noves?
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 ÍTEM: CARÀCTER DE GARCIA JULBE
Núm de pregunta Pregunta

22 Caràcter de Garcia Julbe

23 Com era el caràcter de Garcia Julbe?

24 Què passava quan us equivocàveu cantant?

25 Com era la seva forma de dirigir?

26 I com a persona com era?

27 També impartia classes de teologia. Realitzava comparacions amb la música?

 ÍTEM: ALTRES QÜESTIONS
Núm de pregunta Pregunta

28 Felip Pedrell era de Tortosa. Es notava la seva influència al Seminari?
29 Utilitzàveu algun manual pedagògic de Mn Peris?
30 Com descriuries a Mn Querol?

31 Penses que el canvi de Seminari va afavorir l’aprenentatge musical?

32 El seu company Alanyà i Roig diu en el seu llibre El seminari diocesà de Tor-
tosa que “ los seminaristas eran estimulados pastoralmente a aprender canto 
para que, después, ya sacerdotes, enseñaran a sus fieles y crearan, en muchos 
pueblos Coros Parroquiales”. És certa aquesta afirmació?

33 El seu company Alanyà i Roig diu en el seu llibre El seminari diocesà de 
Tortosa que “con el objetivo de dignificar la música y obtener el máximo 
esplendor del culto en nuestras iglesias se impulsó el aprendizaje del órgano”. 
És certa aquesta afirmació?

34 Éreu conscients del prestigi de la Schola Cantorum?

35 En l’any 1960 es va cantar la Missa Jubilaris a Vinaròs dins del Cinquantenari 
de l’arribada de la relíquia de Sant Sebastià. Va estar present? Quines sensa-
cions va tenir? Quina dificultat tenia l’obra? I bellesa?

36 En la mateixa missa es va cantar l’himne de Sant Sebastià de Carles Santos. 
Ho recorda? Com era? Quina dificultat presentava?

37 Mn Garcia Julbe comptava amb ajudants en el cor. Qui eren? Quina funció 
tenien?

      
 ÍTEM: ACTIVITAT PIANÍSTICA

Núm de pregunta Pregunta

38 Què recorda de l’activitat pianística al seminari?

39 Què recorda de l’activitat pianística al seminari?

40 Què em pot dir de:
Rossend Aymí
Joan Ramon Herrero
Avel·lí Flor

41 Tothom es podia apuntar a classes de piano?

42 Carles Santos va arribar a actuar en el Seminari. Estava present? Quin record 
té? Quina recepció va tenir entre els seus companys?



102

ENTREVISTA 2: Rossend Aymí

ÍTEM: PREGUNTES GENERALS
Núm de pregunta Pregunta

1 Com es diu?

2 Quants anys va estudiar al Seminari de Tortosa?

3 De quin  a quin any?

4 Quin record té Vicent Garcia Julbe?

 ÍTEM: EL COR I LA SEVA METODOLOGIA
Núm de pregunta Pregunta

5  Fèieu exercicis per entrenar l’oïda?

6 Pel que fa a la col·locació de la veu. Garcia Julbe explicava que era, com es 
feia, les diferents parts de l’aparell fonador i ressonador?

7 Us explicava la diferència entre la veu de cap i de pit? La treballàveu?

8 Us parlava del so tímbric?

9 Quins exercicis realitzàveu per treballar la respiració, la presa de contacte amb 
el diafragma, etc?

10 Quins exercicis practicàveu de vocalització? Us acompanyava amb el piano?
11 Prestava atenció a la dicció de vocals i consonants? Com milloràveu la dicció?

Pla d’assaig

 ÍTEM: EL COR I EL PLA D’ASSAIG
Núm de pregunta Pregunta

12 Quan assajàveu?
13 Com eren els assajos: avorrits, moltes interrupcions?
14 Quina distribució de veus fèieu?

15 Com apreníeu les melodies?

16 Se’n recorda si en algun moment, Mn Garcia Julbé utilitzés alguna metodolo-
gia  que es sortís de l’habitual?

17 Com classificava les veus? Quins exercicis us feia per provar-vos la veu? 
18 Quina era la forma de procedir de Garcia Julbe quan us enfrontàveu al canvi de veu?

19 Vostè va ser ajudant cor. Quines eren les seves tasques d’ajudant del cor
20 Per què va ser escollit? Va rebre classes de direcció per part de Garcia Julbe?

21 Va rebre classes de direcció per part de Garcia Julbe?

22 Penses que la seva manera de dirigir va influir en vostè?

 ÍTEM: EL COR I ELS CONCERTS
Núm de pregunta Pregunta

23 Amb quina freqüència fèieu concerts? 

24  Tenia preferència per algunes peces?

25 Era habitual cantar peces noves?
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 ÍTEM: CARÀCTER DE GARCIA JULBE
Núm de pregunta Pregunta

26 Caràcter de Garcia Julbe

27 Com era el caràcter de Garcia Julbe?

28 Què passava quan us equivocàveu cantant?

29 Com era la seva forma de dirigir?

30 I com a persona com era?

31 També impartia classes de teologia. Realitzava comparacions amb la música?

ÍTEM: ALTRES QÜESTIONS
Núm de pregunta Pregunta

32 Felip Pedrell era de Tortosa. Es notava la seva influència al Seminari?
33 Utilitzàveu algun manual pedagògic de Mn Peris?
34 Com descriuries a Mn Querol?

35 Penses que el canvi de Seminari va afavorir l’aprenentatge musical?

36 El seu company Alanyà i Roig diu en el seu llibre El seminari diocesà de Tor-
tosa que “ los seminaristas eran estimulados pastoralmente a aprender canto 
para que, después, ya sacerdotes, enseñaran a sus fieles y crearan, en muchos 
pueblos Coros Parroquiales”. És certa aquesta afirmació?

37 El seu company Alanyà i Roig diu en el seu llibre El seminari diocesà de 
Tortosa que “con el objetivo de dignificar la música y obtener el máximo 
esplendor del culto en nuestras iglesias se impulsó el aprendizaje del órgano”. 
És certa aquesta afirmació?

38 Éreu conscients del prestigi de la Schola Cantorum?

39 En l’any 1960 es va cantar la Missa Jubilaris a Vinaròs dins del Cinquantenari 
de l’arribada de la relíquia de Sant Sebastià. Va estar present? Quines sensa-
cions va tenir? Quina dificultat tenia l’obra? I bellesa?

40 En la mateixa missa es va cantar l’himne de Sant Sebastià de Carles Santos. 
Ho recorda? Com era? Quina dificultat presentava?

41 Mn Garcia Julbe comptava amb ajudants en el cor. Qui eren? Quina funció tenien?

ÍTEM: ACTIVITAT PIANÍSTICA
Núm de pregunta Pregunta

42 El seu company Alanyà i Roig diu en el seu llibre El seminari diocesà de Tor-
tosa que “ los seminaristas eran estimulados pastoralmente a aprender canto 
para que, después, ya sacerdotes, enseñaran a sus fieles y crearan, en muchos 
pueblos Coros Parroquiales”. És certa aquesta afirmació?

43 Quan comença a estudiar piano?

44 Amb quin professor?

45 Quina metodologia (tècnica, llibres) utilitzàveu?
46 Com va sortir la idea d’anar a estudiar amb Mn Francesc Tàpies a Tarragona?

47  Solia acompanyar amb l’orgue a la Schola Cantorum?

48 Va ser proposat per Garcia Julbe? Va ser aprofitosa la seva estada allà? 
49 Aquesta estada va augmentar el seu interès per l’orgue?
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50 Li recomanà alguna cosa en especial Garcia Julbe?

51 Carles Santos va arribar a actuar en el Seminari. Estava present? Quin record 
té? Quina recepció va tenir entre els seus companys?

ÍTEM: HARMONIA I CONTRAPUNT
Núm de pregunta Pregunta

52 Quan començà a estudiar harmonia, contrapunt i fuga amb Garcia Julbe?

53 Era habitual que els alumnes del seminari estudiaren harmonia amb Garcia 
Julbe?

54 Eren classes individuals? Quins companys tenia?

55 Utilitzàveu algun llibre en especial?
56 Com eren les classes? Utilitzàveu el piano?
57 Mn Vicent era estricte amb les regles d’harmonia i contrapunt?

58 Era estricte per no sortir del “marc de la tonalitat”? Us deixava utilitzar dis-
sonàncies?

59 Us feia observacions?

60 Les primeres composicions teves van ser revisades per Garcia Julbe? 

61 Vostè va acabar una missa de Garcia Julbe. En què es va basar? Quines van ser 
les principals dificultats?

62 Va interioritzar l’estil compositiu de Garcia Julbe?
63 En quines obres es pot veure més clarament aquesta influència?
64 Parlàveu de les noves corrents o avantguardes musicals que estaven sorgint a 

Europa com ara Schoenberg, dodecafonisme, serialisme, música electrònica, 
etc.

ENTREVISTA 3: Rossend Aymí
Seminari

Núm de pregunta Pregunta

1 Per què vas ingressar al seminari

2 L’ambient musical del seminari fou decisiu en la seva vida)

3 Què li va suposar a nivell personal ser ajudant i organista de la Schola Cantorum?
4 Quin record té Vicent Garcia Julbe?

5  Quins records té de les vetllades musicals del seminari?

6 Fou a Saragossa i Tarragona a examinar-se oficialment. Tant alt era el nivell 
pianístic del seminari per poder superar els exàmens?

Tarragona
Núm de pregunta Pregunta

7 Com anaves?

8 Quan i durant quant de temps?

9 Com eren les classes amb Mn. Tàpies?

10 Se’n recorda d’alguna visita de Mn. Tàpies al Seminari?
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Roma
Núm de pregunta Pregunta

11 Quants anys tenies? 

12 Quins records tens d’allí?

13 Algun professor què et marqués?

14 El fet d’estudiar a Roma li va obrir portes en el futur?

Catedral de Tortosa
Núm de pregunta Pregunta

15 En quin període fou organista?

16 Quina era la seva tasca?

17 Què va suposar per vostè ser organista?

18 Quins records té d’aquesta etapa?

Conservatori de Tortosa
Núm de pregunta Pregunta

19 Com va sorgir la idea de fundar el Conservatori de Tortosa?

20 En quin any?

21 Quines funcions tenies?

Orguener
Núm de pregunta Pregunta

22 Quan i com va començar aquesta nova aventura?

23 Hi ha algun antecedent d’art manuals a la seva família?

24 Quins són els passos per reconstruir un orgue?

Corals
Núm de pregunta Pregunta

25 Quines corals has dirigit per la zona?
26 Quan vas començar a dirigir la coral Garcia Julbe?

27 Descripció de la seva tasca en aquests anys

28 Evolució del moviment coral de la zona de quan vas començar fins a 
l’actualitat.

ENTREVISTA 4: Josep-Enric Peris
Orígens

Núm de pregunta Pregunta

1 Data i lloc de naixement

2 El nom del seu pare i mare?

3 Quin número de fill és?
4 Quin record té Vicent Garcia Julbe?

5 Tens antecedents musicals en la família? I al poble?

6 Per què va ingressar en el seminari?
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Seminari
Núm de pregunta Pregunta

7 Com li va influenciar l’ambient musical del seminari?
8 Què li va aportar l’aprenentatge de piano i harmonia?

9 Per què va deixar el seminari?

10 Que va fer quan va deixar el seminari? Quina edat tenia?

Barcelona
Núm de pregunta Pregunta

11 Per què va anar a viure a Barcelona?

12 Com entrà al conservatori? Quina edat tenia? Amb qui va estudiar? Què va 
estudiar?

13 Quin contacte amb el moviment coral tingué en Barcelona? Com va influen-
ciar amb vostè?

14 Quan deixà Barcelona?

Tarragona
Núm de pregunta Pregunta

15 Quin camí va seguir quan es va prejubilar?
16 Com va arribar a ser l’organista suplent de la Catedral de Tarragona?

17 L’orquestra de la catedral li ha estrenat obres? Quines?

ENTREVISTA 5: Carles Santos

Núm de pregunta Pregunta

1 De què es parlava en les tertúlies familiars en les quals estavapresent Garcia 
Julbe i vostè?

2 Llibre d’Alícia Coscollanos “els estudis diaris del jove pianista esdevenien un 
punt de reunió del meu pare, el meu tio i ell, on escoltaven el meu assaig fins 
l’hora de sopar?Què feien, que deien?

3 La seva afició a Victòria i compositors espanyols del segle XVI sorgeix arran 
de les classes amb Vicent Garcia Julbe?

4 Vicent Garcia Julbe de l’evolució musical que es coïa en l’àmbit de la música 
contemporània. Com podia assabentar-se en els 60?

5 Li va regalar l’obra complerta de Schoenberg, Weber i Berg. I després que fèieu?

6 Relació de Vicent Garcia Julbe amb la ciutat de Vinaròs

7 L’Himne de Sant Sebastià. Per què? Qui s’ho va encarregar.

8 Va compondre alguna peça en la seva joventut?
9 Com considera a Garcia Julbe?

10  Com van treballar a Victòria?

11 Quan va començar a estudiar amb Garcia Julbe?
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Annex 3: Partitures:

Himne a Sant Sebastià de Carles Santos
Agnus Dei de Rossend Aymí
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