
Seccions de l'arxiu musical de VINSEUM:

SECCIÓ A 

MÚSICA RELIGIOSA I LITÚRGICA (del segle XVI al XX)

En aquesta secció hi ha dos grans fons: els de la Capella de Música de 
Santa Maria (segles XVI – XX) i els del Cor de Filles de Maria de la 
Parròquia de la Trinitat (segle XX). Aquests fons es completen amb la 
donació  de  mossèn  Joan  Vinyeta  amb  obres  dels  segles  XIX  i  XX 
(moltes de les quals havien estat propietat de Lluís Romeu) i altres 
fons que pertanyien a les capelles de música dels convents de sant 
Francesc, sant Domènec i La Trinitat.

En aquesta hi destaquen els autors del XVII - XIX i un bon grup dels 
del primer terç del segle XX. Bàsicament són autors catalans i italians, 
tot  i  que  també  n’hi  ha  un  bon  número  de  bascos  i  alguns  de 
castellans i de la resta d’Europa. Entre els compositors representats, 
hi ha Antoni Milà i  Ramon Milà, Magí Riera, Monlleó, Pau Montserrat 
(segle XVIII); Magí Bosch, Manel Camps, Ignasi Ayné, Carles Baguer i 
Claudi Martínez Imbert (segle XIX); i Josep Maideu, Domènec Mas i 
Serracant, Vicenç Casajús, Joan B. Lambert i Joan Lamote de Griñon 
(segle XX). També hi ha obra de Joan Lleys, Josep Badia, Josep Tort, 
Francesc  Andreví,  Macià  Alvareda,  Pere  Joan  Pujol,  Benet  Julià, 
Antonio Mazzoni i Vicenç Mª Gibert. 

Fins al segle XX totes les obres són manuscrits i entre les del XIX i el 
XX hi ha tant manuscrits com edicions fetes a Catalunya,  Espanya, 
Itàlia i França.

 

SECCIÓ B 

MÚSICA INSTRUMENTAL (simfònica dels segle XVIII i XIX i per a orgue dels 
segles XIX i XX)

En aquesta secció hi trobem música instrumental dels segles XVIII al 
XX. Obres de música simfònica i de música per a orgue que, en la 
seva majoria provenen de la Capella  de Música de Santa Maria de 
Vilafranca.

El conjunt de música simfònica del segle XVIII és el més important de 
tot el país. Hi ha quantitat d’autors catalans i altres de germànics i 
italians. 



De música per a orgue n’hi ha de finals del XIX i principis del XX (i 
edicions del segle XX de música per a orgue dels segles XVI, XVII i 
XVIII).

La majoria d’obres són manuscrits, tot i que també hi ha edicions del 
XVIII, fetes a França, i edicions dels primers anys del segle XX.

Hi ha representats els autors més importants en el desenvolupament 
de  la  simfonia  europea:  els  italians  Giovanni  Battista  Sanmartini, 
Nicolò Jommelli,  Baldassare Galuppi;  els germànics destaca Johan 
Stamitz;  i  una  nodrida  representació  d’autors  catalans:  Francesc 
Parera, Carles Baguer, Ramon Milà, Salvador Reixac... 

També en destaquen les recents donacions de música contemporània 
de  Josep  Soler  i  Sardà  i  l’obra  d’autors  vilafraqnuins  com  Tomàs 
Berdier i Montserrat i penedesencs com Josep Mª Padró. 

Entre la música per a orgue destaquen els autors catalans i europeus 
del  segle  XX:  Josep  Maideu,  Cassià  Casademunt,  Rafel  Subirachs, 
Lluís Urteaga, Vicenç Goicoechea, Tomàs Berdier, G. Battista Cossetti, 
Ch. E. Rinck, Nestore Baroncheli. 

SECCIÓ C

MÚSICA D’AUTORS I D’INSTITUCIONS DE VILAFRANCA 

Hi destaquen els fons de Francesc de P. Bové, de Ramon Evaristo, 
Josep  Rossell  i  Alfons  Rius  i  Estrella,  i  els  de  les  entitats  corals 
Ateneu  Obrer,  La  Violeta i  Orfeó  Vilafranquí (Vilafranca)  i  Amistat 
(Moja). A més, hi ha un bon gruix de música per a piano, de música 
d’òpera,  de  música  de  sarsuela  i  de  música  clàssica  i  de  música 
lleugera del vuit-cents i principis del XX. 

La secció es subdivideix en dos grans apartats: (1) la música d’autor 
(organitzada per ordre alfabètic) i (2) la música que va pertànyer a 
diferents entitats musicals (organitzada per ordre alfabètic).

Autors  catalans  que  hi  són  representats:  hi  ha  autors  interessants 
com Joan Lamote de Griñon, Antoni Nicolau i Joan Llongueres, Pau 
Casals,  Enric Morera, Joaquim Malats,  Enric Granados, Albert Cotó, 
Anselm Clavé i altres.

Entre els autors de Vilafranca hi ha representats Francesc de Paula 
Bové, Tomàs Berdier, Dolors Calvet, Maria Faura, Antoni Insenser.... 



D’aquesta secció destaquen les obres dels autors vilafranquins, són 
interessants i importants els fons de música per a piano del XIX i de 
música coral del mateix període i l’anomenada música lleugera que 
naix a redòs de la burgesia vuitcentista.

Altres institucions  i  persones de qui  hi  ha fons són:  Joan Guasch, 
Josep  Planas,  Centro  Tradicionalista,  Ateneu  Obrer,  La  Violeta, 
Societat Coral El Penedès, cors de El Vendrell, l’Arboç i Moja, Ramon 
Roig, Joan Vinyals...

 

SECCIÓ D

MÚSICA TRADICIONAL I POPULAR

La  música  tradicional  i  popular  (d’autor  o  anònima)  és  un  del  s 
patrimonis destacats del patrimoni musical viu del Penedès. 

En  aquest  apartat  s’hi  inclou  la  música  tradicional  (habitualment 
anònima)  i  la  música  expressament  escrita  per  a  formacions  de 
música tradicional (grups de grallers, cobles de sardanes...) o per a 
instruments tradicionals com el sac de gemecs. No hi ha doncs, ni els 
goigs d’autor (que els trobarem a les seccions corresponents, segons 
l’autor o la procedència), ni les caramelles, ni les sardanes cantades o 
per a piano.

En destaquen les aportacions o llegats d’Antoni Insenser, del Foment 
Sardanista Vilafranquí, de Josep Maideu i de Francesc de Paula Bové, 
la cançó tradicional, la música per a cobla i la música per a gralla. 

Entre els autors que hi tenen obres destaquem les sardanes de Tomàs 
Berdier,  Juli  Garreta  i  Jacint  Olivé  i  música  d’altres  autors  com: 
Joaquim  Serra,  Dolors  Calvet,  Josep  Maideu,  Joan  Vinyals,  Josep 
Ventura, David Puertas i Xavier Bayer. 

 

SECCIÓ E

CANT PLA I POLIFONIA ANTIGA

Conjunt d’Antifonaris  de cant  pla dels segles XVI al  XIX.  Fons que 
provenen de Santa Maria i dels convents de Franciscans, de Trinitaris 
i de Dominics que tenien seu a la vila o al Penedès.



La majoria  d’aquesta  música  es  conserva relligada en antifonaris  i 
està escrita sobre pergamí.  Tanmateix,  hi ha alguns antifonaris del 
XIX de paper i hi ha fulls de pergamí solts dels segles XV - XVII.

Com a peça singular hi ha un petit llibre de cant pla del convent de 
Trinitaris del segle XVII, de paper relligat amb pergamí

També hi  ha alguns llibres de cant  pla per  a ús dels  capellans  en 
edicions comprades (al país i a França).

SECCIÓ F 

FONS DOCUMENTALS (segles XIV a XXI)

En aquesta secció hi dues tipologies de documentació.

1.1 - Fons musicals (la música i els músics a Vilafranca  i de Vilafranca). 

Conté llibres, revistes, obres de referència i tot tipus de documents 
sobre els músics i la música a Vilafranca i sobre la música en general. 
Hi ha des de documents del segle XVII fins a llibres recents. 

Hi destaquen la documentació del Hot Club de Jazz, documents sobre 
els organistes i els mestres de capella de Santa Maria (del segle XVII 
al  segle  XX),  documents  personals  i  inèdits  de  diversos  músics 
(Ferran  Via,  Francesc  de  P.  Bové,  Josep  Maideu,  Ramon  Evaristo, 
Dolors Calvet, Dino Ferrari, Tomàs Berdier, Rosa Lara, Josep Soler,...); 
programes d’audicions i concerts musical del XIX al XXI, documents 
de  Joventuts  Musicals  a  Vilafranca,  de  l’Agrupació  Polifònica,  de 
l’Associació de Müsica...

Hi  ha  revistes,  fulls  de  goigs,  correspondència,  lletres  de  cançons, 
programes de mà de concerts, retalls de premsa, mètodes i tot tipus 
de documents sobre la música i els músics

            1.2. – Fotografies

En aquesta secció també hi ha un important i complet fons de 
fotografies del jazz a Vilafranca, de Ramon Ferré i de Ramon Evaristo. 
A més d’alguna fotografia de l’orgue de Santa Maria, de Josep 
Maideu i de Rosa Lara. Aquest és un fons fotogràfic relacionat amb els 
enregistraments sonors, amb el Hot Club de Vilafranca (Evaristo i 
Farré), amb el Club de Jazz de Vilafranca (Farré), fotografies personals 



i familiars de Ramon Farré, fotografies de Josep Maideu i de l’orgue 
cremat el 1934 i de fotografies familiars de les germanes Lara.

 

SECCIÓ G 

FONOTECA

En  aquesta  petita  fonoteca  hi  ha  Disc  de  pedra,  LP.  Singles, 
enregistraments  en  cinta  magnetofònica  i  cd.  Hi  trobem 
enregistraments dels  concerts  de  jazz  de  músics  catalans  i 
internacionals des del primer terç del segle XX fins als anys 70 (que 
provenen del llegat Ramon Farré).  Hi ha una col·lecció de discs de 
pedra  del  primer  terç  del  segle  XX  amb  música  de  jazz,  música 
d’orquestra i de sardanes (que provenen del llegat Ramon Farré, del 
llegat Ramon Evaristo i del Llegat de Rius Estrella). Una col·lecció de 
discs (L.P. i Singles) de música de jazz i clàssica del llegat de Ramon 
Farré.  També  s’han  rebut  diversos  cds  aquests  darrers  anys  amb 
música contemporània (donacions de Josep Soler) i cds amb música 
per a gralla (donació Coordinadora de Grallers de Vilafranca...)

El més important d’aquesta secció no és la quantitat sinó la qualitat: 
marcada per la presència d’enregistraments fets a l’estranger i que 
difícilment es trobaven a l’Estat Espanyol i d’enregistraments inèdits.

 

SECCIÓ H

BIBLIOTECA

De mica en mica, entre els llibres que han arribat amb les donacions 
que s’han rebut i els llibres i opuscles que s’han rebut o que s’han 
editat  a  la  comarca  en  els  darrers  anys  s’ha  anat  confeccionant 
aquesta petita bliblioteca especialitzada sobre la música i els músics, 
bàsicament  centrada  en  l’àmbit  català.  També  els  llibres  d’alguna 
biblioteca personals (per exemple els de Tomàs Berdier).
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