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A Maria Vich i Nadal.
Néta del músic

Bartomeu Vich i Bennàssar.





. . . don Bartolomé Vich es un professor de empuje y porvenir . . .

La Tarde, 6 / XI / 1909
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 PRÒLEG

La Fundació Mossèn Bartomeu Oliver i Amengual 
amb la seva voluntat d’ampliar i difondre el co-

neixement de tot allò que te a veure amb la història i la 
cultura de Sencelles, s’obri a un nou gènere d’investigació. 
La nostra particular col·lecció de monografies dona la ben-
vinguda al gènere de la biografia i ho fa de la mà  de Joan 
Círia i Maimó (Felanitx, 1985). Aquest pianista i estudiós 
ha dedicat bona part del seu temps a recercar dades i dates 
que facin referència al músic i compositor Bartomeu Vich i 
Bennàssar (Sencelles, 1862 – Ciutat de Mallorca, 1938) per 
tal de conformar-ne la semblança.

Consider que el 2018 fou un any de gràcia i benedicció. 
Aleshores en Joan Círia, immers en la tasca d’ampliar la 
biografia d’un altre músic i compositor senceller, mossèn 
Rafel Verd i Llabrés, va contactar amb mi per tal de con-
trastar algunes notes de la seva cronologia vital. Així sorgí 



un vincle d’amistat i col·laboració entre nosaltres, que ara 
podem conjecturar per les garanties de la consolidació. El 
treball de mossèn Verd, feliçment fou defensat per l’autor 
en el transcurs de les primeres Jornades d’Estudis Locals 
i, després, publicat en el corresponent llibre d’actes. De 
llavors ençà no ha mancat correspondència d’anada i de 
vinguda per satisfer consultes o resoldre dubtes. Em trobo 
en condicions de manifestar que és en amistats com aques-
ta, que s’hi fonamenta l’esperit de col·laboració que ha de 
regnar entre aquells que ens dediquem a la investigació. 
Per molt que ho creguem així, mai tenim la veritat més ab-
soluta ni disposem de tota la informació que pot existir. Be 
ho deia un dels meus mestres, l’estudi és talment una cur-
sa de relleus... si avui soc jo que porto el testimoni, demà 
serà el company qui ho prendrà i ho enriquirà.

Per aquells dies jo em trobava immers dins l’Arxiu de 
Lluc recollint informació per dues de les meves dèries lu-
canes: la iconografia característica de la Moreneta i l’aplec 
d’un cronicó que posés en valor les relacions entre el san-
tuari marià més principal de Mallorca i el nostre poble de 
Sencelles. Dins aquest darrer aspecte hi pren un especial 
relleu la figura del senceller Bartomeu Vich i Bennassar, 
Blauet d’aquella escolania, mestre de música de la mateixa 
institució, organista de la col·legiata i rellevant benefactor. 
Fou la persona que la Providència escollí per llançar la idea 
de poder veure coronada pontificalment la Santa Figura i 
una de les que més s’implicaren en el procés d’execució. 
L’any 1881 per delegació del Papa Lleó XIII, era imposada 
la règia diadema a la Verge de Montserrat, patrona de Ca-
talunya, i aquell esdeveniment degué copsar l’interès del 
nostre compatrici.



El P. Josep Obrador i Socias escriuria d’ell:

Por aquellos años había dejado de pertenecer a la Escola-
nia de Blauets, ‘perdut el tiple’, el piadoso señor y excelente 
músico D. Bartolomé Vich; y dadas sus buenascualidades y 
su conducta intachable, pronto fué llamado por el Prior para 
ejercer el cargo de maestro de capilla del Santuario; ya que 
entre los Colegiales ninguno estaba a disposición de aceptar 
el cargo. En la ‘Revista Popular’ de la que era subscriptor el 
Sr. Vich debió de publicarse con todo detalle la solemníssima 
ceremonia de la Coronación Pontificia de la Virgen de Mont-
serrat, Patrona de Catalunya. Y el joven músico, enardecido 
su corazón en el amor de su Señora, díjose a sí mismo: ¿No 
podría hacer Mallorca por su Patrona lo que el Principado ha 
hecho por la suya?

(sic.).

Amb l’ajut d’altres col·laboradors de renom, Vich no va 
defallir fins a veure complit el seu anhel. En aquest sentit, 
representant als preveres col·legials de Lluc, visità Mont-
serrat per tal de recavar informació i fer que els monjos 
benedictins l’encaminessin en les gestions que calia realit-
zar per assolir el seu propòsit. La coronació de la Mare de 
Déu de Lluc es verificà el dia de Sant Llorenç de 1884 en el 
transcurs d’una fastuosa i multitudinària peregrinació de 
tots els pobles i ciutats de Mallorca al santuari. Les corones 
que es col·locaren a les testes del Nin Jesús i de la Mare, 
eren fruit d’una col·lecta de donatius, ja fossin en metàl·lic, 
metalls nobles o pedres precioses, que tingué una exitosa 
acollida entre tots els estaments de la societat. Una junta 
s’encarregà de recollir-los a cada indret i inventariar-los. 
Hem pogut trobar la llista de Sencelles la qual ens indica 
que s’hi implicaren els membres de la clerecia, les autori-



tats, les famílies benestants de la Vila i, també, moltes de 
les més senzilles. Com no podia ser d’altre manera no hi 
mancà el nom del nostre promotor que hi contribuí amb la 
sucosa xifra de 4 reals, i el de bona part de la seva família. 
El benefactor senceller que més s’hi destacà entre tots, fou 
el ja mencionat mossèn Rafel Verd i Llabrés, beneficiat i 
soxantre de la Seu, qui estimaria molt el santuari de Lluc i 
la seva Regina ja que d’infant també l’havia servida com a 
cantor de la seva escolania.

El dia de la magna coronació pontifícia ressonà per 
primer cop dins el cor de la vall lucana la primera de les 
composicions musicals que Vich dedicà a la Mare de Déu 
de Lluc: Ama els penyals la Verge Soberana (sic.). Una obra 
adreçada per que els Blauets i altres cors poguessin  cantar 
a quatre veus el sublim poema que Josep Maria Quadrado 
escriví en honor de la nostra Moreneta.

En una ocasió, l’amic Pep Barceló, arxiver de la Col·le-
giata de Lluc, em mostrà una fotografia de Bartomeu Vich 
tocant l’harmònium en el transcurs d’una celebració que 
omplia la gran explanada principal del santuari. Aques-
ta instantània és reproduïda per Joan Ciria en el present 
treball. Sempre he cregut que el nostre compositor seria 
mereixedor de l’altíssim honor de compartir espai a la ma-
teixa Plaça dels Peregrins, junt als benemèrits i ja presents 
Miquel Costa i Llobera, Llorenç Riber i Antoni Maria Al-
cover, preveres.

La presentació d’aquest nou llibre es duu a terme en 
el marc de la celebració de Santa Cecília protectora de la 
noble art de la música i patrona de tots els que la conren. 
El lloc per dur-ho a terme tampoc és casual. S’ha triat la 



capella del Convent de la Caritat de Sencelles, tot aprofitant 
l’avinentesa d’haver-se beneït l’orgue de tubs que d’ara 
a endavant acompanyarà les celebracions litúrgiques 
d’aquest lloc de culte. Podem creure que Bartomeu 
Vich,que passà tantes hores de la seva vida polsant i 
acaronant les tecles de diversos orgues, degué tenir certa 
devoció a la verge i màrtir romana. També sembla que 
el mateix mestre aquí fou instruït en les primeres lletres, 
abans de prendre la volada que el portà primerament a 
Lluc, Felanitx i Ciutat, per llavors passar al Cel i formar 
part dels cors que canten eternament, les grandeses del 
Déu Altíssim.

Jordi Llabrés i Sans, 
cronista oficial de la Vila de Sencelles.   





· dos mots de l’autor ·

Bartomeu Vich i Bennàssar (Sencelles, 1862 – Ciutat 
de Mallorca, 1938), fou un músic d’interessant trajectòria, 
format a l’escolania del santuari de Lluc, que a l’edat de 
14 anys hi començà a ocupar els càrrecs de professor de 
música i organista, respectivament de la seva escolania i 
església, fins que el 1887 passà a Felanitx. Ciutat on s’hi 
mostrà com a organista, compositor, pianista, professor i 
director, i on endemés hi formà la seva família. Un indret 
que el 1934 deixaria per a fixar la seva morada a la capital 
de Mallorca, on hi finí a l’edat de 76 anys després d’ha-
ver tractat amb personalitats destacades a nivell nacional 
i internacional del món musical i de la cultura, com ara: 
els cantants María Rissarelli, Giuliano Romaní, Joan Bou 
o Miquel Riera, el pianista, compositor i aristòcrata hon-
garès Oscar de la Cinna, el músic Bartomeu Calatayud, els 
violinistes Cristeta Goñi i Joaquim Pinya, o l’arxiduc Lluís 
Salvador d’Àustria, entre d’altres.

Anhelant que les paraules recollides al llarg de les pla-
nes vinents del present treball siguin del gust de tots, al-
hora que les informacions que conté serveixin per ajudar 
a perfilar amb més precisió la ginya del músic Bartomeu 
Vich i Bennàssar, qui les rubrica, aprofita per agrair a tots 
els lectors l’interès depositat vers el present document. 
Unes pàgines, que custodien un petit tast dels detalls més 
rellevants que conformen la biografia i la carrera professi-
onal d’aquell senceller, peça clau i de relleu del panorama 
musical i de la història del santuari de Lluc, del seu poble 
de naturalesa, i de la ciutat de Felanitx.

Joan Círia i Maimó





· I ·
apunts per a la biografia del músic 

Bartomeu Vich
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· apunts per a la biografia del músic Bartomeu Vich ·

Bartomeu Vich i Bennàssar nasqué entorn a les deu i 
mitja de la nit del 3 de juny de 1862, a la casa aleshores 
destriada amb el nombre 3 del carrer Major de Sencelles, 
i avui marcada amb el nombre primer del carrer de Sor 
Francinaina Cirer. Fou el cinquè i darrer fill que fruità 
del matrimoni format l’any 1848 en aquell indret, entre el 
taverner Rafel Vich Vallespir 1 i Magdalena Rosa Bennàssar 
Puig 2 3. Ambdós naturals i veïns de la terra sencellera, 
alhora que fills de Rafel i Catalina; oriünds de Sencelles 
i de Costitx 4, i residents en el primer poble citat; i de 
Joan i Maria Aina, fills i habitants de Sencelles, on durant 
anys hi regentaren un forn. Un nounat a qui el matí de 
l’endemà de son naixement, a la parròquia de llur punt de 

1-Rafel Vich  i Vallespir (Sencelles, 1815 – 1879).
2-Magdalena Rosa Bennàssar i Puig (Sencelles, 1825 – 1869).
3-D’aquest matrimoni, entre els anys 1849 i 1862, nasqueren: Rafel (Sence-
lles, 1849 – Buenos Aires. Argentina, s. XX), mestre d’escola, pianista i com-
positor, que l’any 1864 s’instal·là a l’Argentina on s’hi dedicà a la música. 
Catalina Maria, nascuda entorn a l’any 1850 i finada poc després. Joan, qui 
durant dècades ocupà el càrrec de secretari de la Sala de Sencelles, endemés 
de ser el pare dels germans Rafel i Antoni Vich Cladera, respectivament me-
nescal, i músic, a més d’escriptor i empresari teatral. Catalina Maria, nascuda 
rere la defunció de la seva germana homònima. Visqué sempre a Sencelles, 
on juntament amb el seu espòs hi regentà una cafeteria a una casa del carrer 
del Rafal d’aquella població, i Bartomeu, protagonista del present treball.
4-Recordem que per aquelles al·ludides saons (1862) feia quatre anys que 
Costitx era independent, i que per tant ja no pertanyia al terme municipal de 
Sencelles.
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vou 5, el vicari d’aquell temple, mossèn Lluís Ferragut 6 li 
administrà el baptisme, sent apadrinat a les fonts per Joan 
Vich i Aina Maria Bennàssar, els dos naturals i residents a 
Sencelles 7.

Esbossam les primeres passes de la vida d’un infant 
que molt probablement va rebre les primeres lletres en el 
convent de les religioses de Sant Vicenç de Paül del seu 
poble de naturalesa, i que tres mesos abans de complir els 
7 anys perdria a la seva mare, qui traspassà a Sencelles 
el 28 de març de 1869, a l’edat de 44 anys. Fet, que tot 
apunta si hauria propiciat que a l’any vinent d’haver 
succeït, el protagonista d’aquest treball hagués hagut de 
deixar el seu terme de bressol i abastar a l’escolania del 
santuari de la Mare de Déu de Lluc, a Escorca. Centre on 
hi rebé lliçons de gramàtica, matemàtiques, humanitats, i 
com no, de religió cristiana, a més de doctrines de música 
i d’instruments de teclat de Pau Canals, mossèn Llorenç 
Gamundí i Miquel Ferrer.

El 1876, mitja dotzena d’anys després de la seva arribada 
a l’escolania del santuari de Lluc, davant la falta que d’un 
professor de música per aquells dies tal entitat patia, 
donada la vàlua que per a conrar l’art musical Bartomeu 
Vich tenia, els caps d’aquell centre resolgueren que li 

5-Mot propi del parlar mallorquí arcaic, i avui en cert desús, que és sinònim 
de bres o llit per a un infant de poca edat.
6-Lluís Ferragut i Rayó (Inca, 1816 – Sencelles, 1872).
7-Tota la informació referida al naixement i baptisme de Bartomeu Vich ha 
estat extreta de la seva acta de baptisme. Document redactat a l’entrada quar-
ta de la plana 173, del volum XI dels llibres de baptismes de la parròquia de 
Sant Pere de Sencelles, custodiat a l’Arxiu Diocesà de Mallorca.
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fos atorgada la plaça de mestre de música de la referida 
escola. Càrrec que l’expressat senceller aleshores de 14 
anys defensà, juntament amb el d’organista de l’església 
d’aquell santuari, fins 1887. Any, quan mossèn Sebastià 
Planas 8, rector de la parròquia de Felanitx, li oferí el lloc 
d’organista d’aquella població. Indret al que l’any abans la 
reina regent d’Espanya havia concedit el títol de ciutat, i on 
s’albira que Vich s’hi hauria traslladat durant les darreries 
de l’estiu del 87, per tal d’agafar les brides de l’orgue del 
seu temple parroquial, endemés de les del de l’església de 
l’antic convent de Sant Agustí d’allà, i on al poc d’arribar-
hi, hi començà a exercir com a professor, director i pianista, 
a banda de mostrar-s’hi com a compositor.

El matí del 2 de juny de 1892, a la parròquia de Sant 
Miquel de Felanitx, un dia abans d’assolir les tres dècades 
de vida, Bartomeu Vich s’hi unia en matrimoni amb Maria 
Bennàssar i Huguet. Dona fadrina, de 18 anys d’edat, 
natural i veïna d’aquella ciutat, i que nou mesos i vint-i-
un dies després del seu enllaç amb el músic de Sencelles 
es convertiria en mare de Rafel9. El primogènit d’aquella 
parella, a qui seguiren Jaume 10 i Bartomeu 11. Els tres, 
nascuts a Felanitx respectivament els anys 1893, 1897 i 
1900.

A mitjans del mes de juny de 1934, recent complits els 72 
anys, mestre Vich es jubilava com a organista de la parròquia 
de la que havia estat son ciutat d’adopció, després d’haver 

8-Sebastià Planas i Bordoy (Felanitx, 1836 – 1917).
9-Rafel Vich i Bennàssar (Felanitx, 1893 – Ciutat de Mallorca, 1945).
10-Jaume Vich i Bennàssar (Felanitx, 1897 – Ciutat de Mallorca, 1970).
11-Bartomeu Vich i Bennàssar (Felanitx, 1900 – 1902).
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defensat aquell càrrec de forma ininterrompuda durant 
quaranta-set anys, sent rellevat per Gabriel Adrover. 
Prevere felanitxer popularment conegut com Es capellà 
des Rafal 12, i un dels deixebles predilectes del senceller, a 
qui l’any abans, la comunitat parroquial de Felanitx havia 
destriat el seu auxiliar al capdavant de l’orgue d’aquella 
casa.

Per les acaballes del mateix any, Bartomeu Vich i llur 
família deixaven Felanitx i fixaven la seva residència 
a la Ciutat de Mallorca. Capital on devers les quatre 
de l’horabaixa del vint-i-dos de desembre de 1938 hi 
expirà a la seva llar ubicada en el carrer de Calixt III, a 
conseqüència d’una malaltia pulmonar, mig any després 
d’haver complit els 76 anys 13. Un valorat músic format 
com a tal a les files de l’escolania del santuari de Lluc, 
baula important i rellevant per a la cadena de la història 
d’aquell centre marià, per a la del poble de Sencelles, i com 
no, per a la de Felanitx, que el migdia de l’endemà del 
seu traspàs va ser obsequiat amb una missa funeral a la 
parròquia de Santa Catalina Tomàs de Palma. Ofici, que 
finalitzà amb la conducció del cadàver del nostrat músic 
fins al cementiri de la mateixa ciutat, on hi havia de rebre 
sepultura, sent el matí del dia següent obsequiat amb un 
nou funeral, aquesta vegada a la Seu de Mallorca.

12-Gabriel Adrover i Nicolau (Felanitx, 1911 – 1997). Prevere i organista. 
Entorn a l’any 1920 començà a estudiar música, piano i orgue a Felanitx 
amb Bartomeu Vich, i entre els anys 1934 i 1987 restà com a organista de la 
parròquia dels felanitxers.
13-Tota la informació referida al traspàs de Bartomeu Vich ha estat extreta 
de la seva acta de defunció. Document redactat a la pàgina 339 del volum 
CXXXV de la Secció Tercera del Registre Civil nombre 2 de Palma de Ma-
llorca.
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La nova de la defunció de mestre Vich no passà per alt 
a diversos diaris mallorquins, com ara La Almudaina, El 
Día, o El correo de Mallorca. Mitjans de comunicació que 
la jornada posterior a la de l’òbit d’aquell músic natural 
de Sencelles, entre les seves columnes, endemés de  llur 
esquela mortuòria, publicaren la nota:

Ayer, por la tarde, falleció en nuestra ciudad, después de 
haber recibido los Santos Sacramentos y la Bendición de Su 
Santidad, don Bartolomé Vich Bennasar, notable Profesor de 
música y Organista que fué durante muchos años de la iglesia 
parroquial de Felanitx. E. P. D. Era el finado, por su bondad, 
de trato afable y acendrados sentimientos católicos, muy 
apreciado por cuantos le conocían, entre quienes su muerte 
será muy sentida. Excelente profesor de música, y organista 
notable, ejerció el profesorado de estas actividades en Felanitx 
durante varios años, donde deja gratísimo recuerdo de sus 
enseñanzas y el cariño de muchos de sus discípulos, hoy 
aventajados profesores. A su afligida familia, especialmente a 
su esposa, doña María Bennasar Uguet; a sus hijos, nuestros 
buenos amigos, don Rafael, Organista de la Catedral y Profesor 
del Conservatorio de Música, y don Jaime, Apoderado del 
Crédito Balear, les enviamos el testimonio de nuestra muy 
sentida condolencia.

(sic.)

Per altra banda, dos dies després l’òbit de Bartomeu 
Vich, d’aquell fet, el setmanari de Felanitx en diria:

 Por correo nos llega de Palma la triste noticia de la 
muerte del viejo maestro y notabilísimo organista que fue 
más de cuarenta años de nuestro primer templo parroquial D. 
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Bartolomé Vich Bennasar. Murió confortado con los auxilios 
de la Iglesia nuestra madre. El Sr. Vich! Quién no lo recuerda 
con cariño? Sí había deleitado con su música durante más 
de medio siglo. Su alma buena se esparcía a través de las 
armonías que hacía sentir con honda emoción, principalmente 
en las grandes solemnidades religiosas en que se mostraba 
conpenetradísimo, tocando magistralmente el órgano al 
cual estaba tan familiarizado que parecían una misma cosa. 
Todavía suenan en nuestros oídos las notas vibrantes de tonos 
y armonías variadísimos de los cuales hizo gala y derroche 
el Sr. Vich en su fantasía creadora y sin igual, pulsando por 
vez postrera el órgano parroquial en l’última festividad en 
honor de la Purísima Concepción. ¡Ja no’l sentirem més!...Al 
cel sia ell... En el recuerdo piadoso acompañamos una sentida 
oración para su alma a la par que enviamos a su distinguida 
familia la expresión de nuestra más sincera condolencia a la 
que deseamos la resignación cristiana.

(sic.)
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Bartomeu Vich i Bennàssar dret a la cantonada dreta 
de la imatge, juntament amb

els seus pares Rafel i Magdalena Rosa, i el seu germà Joan.
Fotografia realitzada a Sencelles entorn a l’any 1868, 

donada per dona Maria Vich i Nadal
a la Col·lecció Museogràfica de la 

Fundació Cosme Bauçà de Felanitx.
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Bartomeu Vich i Bennàssar cap a l’any 1885.
Imatge gentilesa de don Bartomeu Adrover i Vich.



31

Joan Círia i Maimó

Bartomeu Vich i Bennàssar durant els primers 
anys del segle XX.

Imatge gentilesa de dona Maria Vich i Nadal.
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Bartomeu Vich i Bennàssar, el tercer de la banda esquerra,
junt amb altres homes a principis del segle XX.

Fotografia donada per dona Maria Vich i Nadal a la
Col·lecció Museogràfica de la 

Fundació Cosme Bauçà de Felanitx.
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D’esquerra a dreta: Bartomeu Vich Bennàssar; la seva esposa, 
Maria Bennàssar Huguet; Antònia Capó Bennàssar, àlies 

Bauçana 14; el fill d’aquesta, Miquel Vicens Capó, futur músic i
qui fou alumne de mestre Vich; i Jaume i Rafel Vich Bennàssar, 

fills del músic de Sencelles.
Fotografia realitzada a Portocolom devers l’any 1920.

Imatge gentilesa de dona Maria Vich i Nadal.

14-Baldament la citada senyora i el músic Bartomeu Vich compartissen se-
gon llinatge, no consta que existís cap casta de parentesc entre ells. Afegir que 
Antònia Capó era natural de Felanitx, endemés de l’esposa del tenor Ramon 
Vicens i Garcias, àlies Ramonet, a qui Bartomeu Vich acompanyà en diverses 
ocasions. Matrimoni, pares de Miquel Vicens, qui fou alumne de mestre Vich.
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Bartomeu Vich i Bennàssar en el centre de la imatge.
Fotografia realitzada a Portocolom l’any 1926.
Imatge gentilesa de dona Maria Vich i Nadal.
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Bartomeu Vich i Bennàssar en els darrers anys de la seva vida.
Imatges gentilesa de dona Maria Vich i Nadal.
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Esquela mortuòria de Bartomeu Vich i Bennàssar,
publicada el 23 de desembre de 1938 pel diari mallorquí El Día.
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Recordatori de la defunció del músic 
Bartomeu Vich i Bennàssar.

Document gentilesa de l’Arxiu del santuari de Lluc.
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El prevere, organista i compositor Rafel Vich i Bennàssar,
primogènit del músic Bartomeu Vich.

Imatges gentilesa de dona Maria Vich i Nadal.
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Jaume Vich Bennàssar, segon fill del músic Bartomeu Vich, 
junt amb la seva esposa

Isabel Nadal Binimelis, i Maria, la filla d’ambdós.
Fotografia realitzada l’any 1946.

Imatge gentilesa de dona Maria Vich i Nadal.
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Joan Vich i Bennàssar, germà del músic Bartomeu Vich.
Durant dècades exercí el càrrec de secretari 

de la Sala de Sencelles.
Imatge gentilesa de dona Margalida Zuazaga i Vich, 

néta del retratat.



41

Joan Círia i Maimó

El músic senceller i conco matern de Bartomeu Vich,
Joan Bennàssar i Puig, conegut popularment com s’Escolà.

Imatge gentilesa dels germans
don Antoni i don Joan Bennàssar Arbós, renéts del retratat.
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Rafel Vich i Cladera, fill de Joan Vich i Bennàssar,
i nebot del músic Bartomeu Vich.

Manescal de professió, intèrpret de flauta travessera, 
i aficionat a la fotografia.

Imatge gentilesa de don Bartomeu Adrover i Vich, 
renét del retratat.
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Bartomeu Vich a l’esquerra de la imatge,
junt amb el seu nebot el manescal 
Rafel Vich Cladera, i un prevere.

Imatge gentilesa de don Bartomeu Adrover i Vich.
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Casa pairal de Bartomeu Vich ubicada en el nombre 
primer del carrer

de Sor Francinaina Cirer de Sencelles, segons unes 
fotografies realitzades

entre el final del segle XIX i les primeries 
de la centúria següent.

Imatges gentilesa de don Bartomeu Adrover i Vich.
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Llar de Palma de la família Vich Bennàssar, ubicada
en el carrer de Calixt III d’aquella capital,

segons una fotografia dels anys setanta del segle XX.
Imatge gentilesa de dona Maria Vich i Nadal.





· II ·
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· Bartomeu Vich i la música ·

El 1870, un any després de la defunció de la seva mare, 
l’infant de 8 anys que aleshores era Bartomeu Vich sortia 
del seu poble de naturalesa i passava a l’escolania que 
des de feia més de tres centúries restava establerta en el 
santuari marià, alçat durant les primeries del segle XIII 
a la vall d’Escorca. Una vetusta acadèmia fundada amb 
la principal intenció d’emular dins terreny mallorquí la 
del català monestir de Montserrat, on l’any 1531, el qui 
per aquelles saons era el seu prior, el prevere felanitxer 
Gabriel Vaquer 15, hi promogué l’organització d’un cor 
d’infants. Agrupació que començà el seu camí amb només 
mitja dotzena de minyons que en el citat centre hi rebien 
ensenyaments de diverses matèries, a més d’esquifides 
nocions de cant pla amb l’objectiu de nodrir de polides 
veus la citada coral. Capella encarregada d’acompanyar 
les oracions  i misses diàries d’aquella entitat, que actuaria 
per primera vegada el 1539, i que els seus integrants, 
dècades després de la seva fundació, començaren a ser 
coneguts amb el sobrenom de Blauets degut al color de les 
sotanes emprades.

Encetada la divuitena centúria, els deixebles d’aquella 
escolania que mostraven tenir una major predisposició per 
a cursar estudis musicals, començaren a rebre unes lliçons 

15-Gabriel Vaquer i Vicens (Felanitx, 1475 – Santuari de Lluc. Escorca, 
1535). Prevere, que després d’haver residit a Roma i haver exercit diversos 
càrrecs a la Seu de Mallorca, des de l’any 1516 fins al de la seva mort ocupà 
el lloc de prior del santuari de Lluc. Temps, quan restablí la seva col·legiata 
de preveres diocesans, fundà la seva escolania, i l’orfeó de minyons.
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més acurades de solfa i cant pla, endemés de doctrines 
d’instruments de teclat, especialment d’orgue i clavicordi; 
o pianoforte; i en alguns casos d’harmonia. Ensenyaments 
que amb el pas del temps anirien modificant i enriquint 
la seva estructura, fins al punt d’arribar a assolir més pes 
i tenir una major presència que els que d’humanitats, 
matemàtiques o gramàtica es mostraven en aquell centre. 
Fet, que acabà convertint l’escola d’aquella casa mariana 
en un lloc de referència per a l’estudi de l’art dels sons a 
nivell insular, que durant la primera meitat del XVIII ja 
era considerat un centre d’aprenentatge i de perfeccionament 
d’orgue i un sementer de primatxers i organistes 16,  on també 
s’hi impartien lliçons d’oboè -aleshores dit xirimia-, flauta, 
violí, violoncel, i fins i tot d’arpa. Una sòlida entitat que 
al llarg de les darreres dècades del mateix segle començà 
a mostrar símptomes de decadència, que farien que a 
l’entorn de l’equador de la centúria següent ja s’hagués 
extingint el seu priorat. Però, la primacia que l’any 31 del 
XVI el sant pare Clement VII havia donat als successors 
dels qui havien fundat aquella casa, pel que a la provisió de 
les col·legiatures es refereix, faria que durant el vuit-cents, 
amb l’anhel de no deixar morir l’activitat musical que es 
vivia en aquell centre d’ençà de feia uns tres segles, la 
batuta dels ensenyaments musicals que allà es mostraven 
no fos obligatòriament competència de cap prevere 
col·legial. Sinó, que sense entrebancs, pogué passar a ser 
responsabilitat de persones destres en la matèria, ja fossen 
religioses, seglars, antics Blauets destacats, o qualque frare, 
víctima de l’exclaustració esdevinguda a mitjans dels 
trenta de la denovena centúria.

16-Paraules originals de l’investigador Gabriel Julià i Seguí, recollides a la 
plana 25 del volum V de la Gran Enciclopèdia de Mallorca.
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Així, se sap que l’any 1810, el prevere Guillem Sastre 17, 
s’albira si per vellesa, cedia els càrrecs de mestre de música 
de l’escolania del santuari de Lluc i el d’organista de la 
seva església a Antoni Escalas 18. Clergue de Sóller. que les 
defensà fins el 6 de gener del 18 del XIX, quan les passà 
a Martí Solivelles 19. Religiós nat a Escorca i antic Blauet, 
que a finals del darrer mes de 1818 fou rellevat per mossèn 
Miquel Ripoll 20, qui les ocupà fins que el 1825 Antoni Pons 

17-Guillem Sastre i ? (s. XVIII – ?). Prevere, professor, organista i compo-
sitor. Després d’haver-se format com a músic a l’escolania del santuari de 
Lluc, una vegada acabat el seu període d’estudiant, quedà en aquell santuari 
on durant vàries dècades hi complí com a professor de música i organista, 
respectivament de la seva escolania i església. Com a compositor, sabem que 
fou l’autor de diverses obres de caràcter religiós, quasi bé totes adreçades a 
omplir actes litúrgics organitzats en el santuari de Lluc.
18-Antoni Escales i ? (Sóller, s. XVIII – XIX). Prevere, compositor i director 
d’orquestra. Després d’exercir de mestre de música de l’escolania del san-
tuari de Lluc passà a la parròquia de Sant Bartomeu de Sóller on hi tengué 
cura de la seva activitat musical. Estant en aquell municipi, ens consta que 
hi organitzà i dirigí una orquestra, a més d’una banda militar encarregada de 
solemnitzar les funcions cíviques d’aquella població. Com a compositor és 
l’autor de diverses obres de tarannà profà, a més d’un Stabat Mater i unes 
Completes, entre d’altres títols.
19-Martí Solivelles i Cànaves (Escorca, 1786 – Inca, 1848). Prevere i orga-
nista. Després d’haver-se format com a músic a l’escolania del santuari de 
Lluc passà a la parròquia de Sant Marçal de Sa Cabaneta, de Marratxí, on hi 
ocupà els càrrecs de confessor i organista. Tasques que deixà entorn a l’any 
1816, quan retornà al santuari de Lluc, on el 1818 li foren confiades les brides 
de l’orgue de la seva església, endemés del càrrec de professor de música de 
la seva escolania. Afers que mossèn Solivelles deixaria de defensar el darrer 
mes del 18, quan li fou concedida la plaça d’organista de la parròquia de 
Santa Maria la Major d’Inca, arrel de l’òbit del seu anterior titular, el prevere 
Gabriel Reura i Coll (Inca, 1746 – 1817).
20-Miquel Ripoll i Bauçà (Deià, s. XVIII – ?). Prevere i organista.
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el substituí 21. Un sacerdot, músic, i compositor natural 
de Búger, que a l’any vinent cedí les referides places al 
solleric Pere Antoni Oliver 22, qui restaria al capdavant 
de l’educació musical de l’escolania del santuari marià 
d’Escorca, i com a organista de la seva església, de 1826 a 
1830. Any, quan les obligacions d’aquella colla de càrrecs 
foren atorgades a Guillem Amengual 23. Antic Blauet i 
futur clergue, que impartí lliçons de música als pupils de 
l’escolania lucana, i polsà l’orgue del seu temple fins que el 
1836 passà a ocupar el lloc d’organista de la parròquia de 
Binissalem, agafant les responsabilitats que fins aleshores 
havia capitanejat a Lluc Joan Deià 24. Intèrpret d’orgue i 
franciscà natural de Sóller, qui arribà al santuari escorquer 

21-Antoni Pons i ? (Búger, XVIII – ? XIX). Prevere, intèrpret d’orgue i pro-
fessor de música, format com a tal a l’escolania del santuari de Lluc, on una 
vegada acabada la seva etapa d’estudiant hi quedà com a organista i mestre 
de solfa fins l’any 1826.
22-Pere Antoni Oliver i Marquès (Sóller, s. XIX – ?). Prevere, organista, 
compositor i professor de música, autor de diverses obres de fesomia religio-
sa, com ara algunes misses, o Villancico Dios que nos miras, entre d’altres.
23-Guillem Amengual i Sunyer (Ciutat de Mallorca, 1814 – 1876). Músic, 
que a banda de les tasques que capitanejà a l’escolania i a l’església del san-
tuari de Lluc, i com a organista de les parròquies de Binissalem i de Santa 
Creu de Palma, fou valorat com a professor de música, endemés d’un aplaudit 
compositor, especialment d’ençà de 1886, quan a la capital de Mallorca s’es-
trenà la seva sarsuela Dido Fenicia o el amor de una mujer.
24-Joan Deyà i Rullàn (Sóller, 1806 – 1865). A l’edat de 20 anys professà en 
el convent de Sant Francesc de Palma on al poc li fou atorgat el càrrec d’or-
ganista de la seva església. Plaça que ocupà fins que a degut a la Desamortit-
zació de 1835 passà com a professor de música i organista, respectivament 
de l’escolania i de l’església del santuari de Lluc. Entitat que el 1849 deixava 
per tal de entrar a formar part de la comunitat religiosa de la parròquia del seu 
poble de naturalesa, on hi finí víctima del còlera.
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arrel de la desamortització que aquell any el govern central 
d’Espanya havia orquestrat, i que el 1848 retornà els deures 
del professor de música de l’escolania i els de l’organista 
de l’església de Lluc a qui havia estat llur predecessor: 
Guillem Amengual. Músic, qui per aquells dies ja havia 
abandonat la carrera religiosa i la plaça d’organista de la 
parròquia binissalemera, i que al cap d’un any deixaria el 
temple de La Moreneta mallorquina, després d’haver estat 
rellevat per Joan Vives 25. Organista, prevere i compositor 
deianenc, i com molts dels que l’havien precedit en aquelles 
tasques antic Blauet, que el 1852 assolí el lloc de primatxer 
de la parròquia de Santa Eulàlia de la Ciutat de Mallorca. 
Motiu pel qual, les brides dels ensenyaments musicals de 
l’escola del santuari d’Escorca, aquell any foren cedides 
a Pau Canals 26. Músic de Sóller, que durant els tres anys 
següents únicament es feu càrrec de l’escolania de Lluc. 
Car per aquelles saons era mossèn Llorenç Gamundí27 
l’encarregat de polsar l’orgue de l’església d’aquell santuari, 

25-Joan Vives i Bauçà (Deià, 1831 – Ciutat de Mallorca, 1883). Prevere, 
organista, primatxer i compositor. Durant vàries dècades fou deixeble de l’es-
colania de Lluc. Acadèmia on una vegada acabat el seu període de formació 
hi ocupà els càrrecs d’organista i mestre de capella de la seva església, en-
demés del de professor de música de la seva escolania. Tasques que defensà 
fins que el 1852 assolí la plaça de primatxer de la parròquia de Santa Eulàlia 
de Palma.
26-Pau Canals i Bauzà (Sóller, 1834 – 1913). Intèrpret d’instruments de vent 
i compositor, que després d’haver estat alumne i posteriorment mestre de 
música de l’escolania del santuari de Lluc passà a Sóller, on durant dècades 
hi portà la batuta de la seva banda. Indret on també hi donà lliçons de solfeig, 
i d’instruments de vent.
27-Llorenç Gamundí i Alemany (s. XIX – ?). Religiós, organista i compo-
sitor, autor de diverses obres religioses i   profanes, entre les que destaquen 
Ave Maria Stella, dues lletanies per a quatre veus mixtes, a més d’un vals i 
un pasdoble per a banda.
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i de mostrar la tècnica d’aquell instrument als deixebles 
de la casa. A 1855, Canals va ser substituït per Jaume 
Sastre, qui es cuidà d’ensenyar solfa i cant als pupils de 
Lluc i de dirigir el cor d’aquella entitat fins 1857, quan cedí 
aquells càrrecs a Lluís Rocafort. Mestre provinent de terres 
catalanes, que l’any 60 de la denovena centúria les retornà 
a Pau Canals, qui en aquella ocasió les va ocupar fins 1872, 
quan fou reemplaçat per Miquel Ferrer 28. Biniamer, qui al 
llarg dels tres anys vinents seria el professor de música de 
l’escolania de Lluc, a més de l’organista de la seva església.

Bartomeu Vich, tot apunta que sense coneixements en 
matèria musical; baldament aquella disciplina estigués 
present en el seu entorn familiar, a través del seu conco 
matern Joan Bennàssar, popularment conegut com 
s’Escolà 29; el primer any dels setanta del XIX arribava 
a l’escolania del santuari d’Escorca 30. Acadèmia on hi 

28-Miquel Ferrer i Alorda (Biniamar, 1848 – Ciutat de Mallorca, 1906). Mú-
sic, antic Blauet, compositor i mestre d’escola, que principalment es dedicà a 
la docència arreu de diversos centres de Palma.
29-Joan Bennàssar i Puig (Sencelles, 1835 – 1912). Segons algunes fonts, en 
temps de la seva infantesa hauria estat Blauet de Lluc. Tenia coneixements 
musicals, i ens consta que sabia polsar el violí, la guitarra i l’orgue. Sabem 
que donà lliçons de violí i de guitarra, que fundà una banda o orquestra a 
Sencelles, i que l’any 1852 sol·licità la plaça d’organista de la parròquia de 
la seva vila nadiua.
30-Per tal d’intentar recrear alguns dels trets que per aquells dies tenia l’es-
colania escorquera de Lluc, ens pot ser de gran ajuda el testimoni que el 
1867 redactaren l’astrònom italià Ercole Dembowsky i el científic alemany 
Hermann Pagenstecher, després d’haver visitat aquella casa. Una visita, que 
baldament hagués tengut lloc tres anys abans que Bartomeu Vich arribés a 
Lluc, ens pot donar una idea del tarannà dels qui per aquelles saons, i en 
temps de l’estada de Vich, capitanejaren aquell santuari. Així, els viatgers 
Dembowsky i Pagenstecher, en els seus dietaris descriuen les bondats, aten-
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estudià cant pla, solfa, i presumiblement harmonia, al 
costat del mestre de música d’aquella casa, el solleric 
Pau Canals. Uns ensenyaments que durant dos anys el 
nostrat senceller completà amb les lliçons que de tarannà 
pianístic i organístic va rebre de mossèn Llorenç Gamundí. 
Prevere i compositor, qui per aquelles saons ocupava la 
plaça d’organista de l’església del santuari de Lluc, i que 
com a tal, tenia l’obligació d’impartir doctrines del seu 
instrument als minyons que es formaven a l’escolania 
d’aquell centre. Lliçons que a partir de 1872, Vich amplià 
amb les que li donà Miquel Ferrer. Compositor, pianista, 
intèrpret d’orgue, i mestre d’escola fill de Biniamar, qui 
entre 1855 i 1872 es formà com a músic a la mateixa casa 
lucana, on del 72 al 76 del vuit-cents hi ocupà els llocs de 
mestre de música de la seva escolania, i el d’organista de 
l’església del seu santuari. Indret on Vich romangué durant 
disset anys, en concret de 1870 a 1887. Ocupant d’ençà de la 
seva arribada i fins 1876 un lloc com a Blauet, i capitanejant 
des d’aquella data i al llarg dels onze anys posteriors els 
càrrecs de mestre de música i organista, respectivament 
de l’escolania i de l’església d’aquell santuari marià, com 
a substitut de qui havia estat llur professor, Miquel Ferrer. 
Una etapa quan el de Sencelles, a banda de formar-se com 
a músic, iniciar-se en el món de la docència, mostrar-se 
per primera vegada com a compositor, i relacionar-se 

cions i amabilitats que durant la seva visita reberen del rector d’Escorca, 
mossèn Francesc Tortell i Pons (Ciutat de Mallorca, 1837 – 1902), així com 
també d’altres membres de la seva comunitat. Religiosos, a qui aquells dos 
viatgers accentuaren de ser persones extremadament cultes, educades, ober-
tes, i modernes, alhora que dialogants, hospitalàries i complidores de tots els 
seus deures, en especial, de vigilar pel bon funcionament del santuari de Lluc 
i la seva escolania.
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amb futures personalitats del món musical; com ara, 
amb el qui fou son col·lega d’estudis, el llavors reconegut 
cantant murer Joaquim Sastre, artísticament batejat com 
Vanrellini 31; fermà una sòlida relació amb els membres de 
la comunitat religiosa d’aquell santuari, alhora que una 
forta devoció per la imatge mariana que allà es venera.

Dels vincles que existiren entre Bartomeu Vich i 
el santuari de Lluc, destacar el fet que l’any 1883 els 
responsables d’aquella casa escorquera el destriassen 
l’encarregat de viatjar fins al monestir de Montserrat amb 
la intenció de conèixer els tràmits que calien fer per tal de 
poder realitzar de la deguda forma la Coronació Pontifícia 
de la Mare de Déu de Lluc. Un procès que finalitzaria el 10 
d’agost de l’any vinent, quan en el santuari d’Escorca s’hi 
celebrà la cerimònia de coronació de la seva Verge 32. Acte 
del que Bartomeu Vich en fou un dels principals impulsors, 
juntament amb monsenyor Mateu Jaume; aleshores bisbe 
de Mallorca; que segons les cròniques va ser seguit per 
més de dotze mil persones de totes les condicions socials, 
procedents de multitud d’indrets de Mallorca 33, i on s’hi 

31-Joaquim Sastre i Vanrell (Muro, 1861 – Honolulu. Hawai, 1955). Cantant 
baix. Sent un nin començà els estudis de música a l’escolania del santuari de 
Lluc. Continuà amb la seva formació a Madrid, i arribà a actuar a diversos 
teatres de relleu d’Europa i ambdues Amèriques, on hi acabà fixant la seva 
residència.
32-Remarcar que la Mare de Déu de Lluc va ser la segona imatge que de la 
Verge Maria es coronà en tot Espanya en nom de la Santa Seu. Car, abans, 
únicament havia rebut aquell privilegi la Mare de Déu del monestir català de 
Montserrat, l’any 1881.
33-De la magnitud i repercussió que tengué l’acte de coronació de la Mare 
de Déu de Lluc, el pare Gaspar Munar, en el seu treball editat a Palma l’any 
1976 titulat, Breve historia del Santuario y Colegio de Ntra. Señora de Lluc, 
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estrenà la que avui es considera la primera composició 
musical signada per aquell senceller. Una pàgina per a 
quatre veus titulada Ama el penyals la Verge Soberana (sic.), 
que Vich escrigué ex profeso per a aquella ocasió a partir 
d’un poema homònim dedicat a la Verge de Lluc, original 
de l’erudit ciutadellenc Josep Maria Quadrado.

Però, el poema que Vich musicà de Quadrado no seria 
la única obra que el primer dediqués a la Mare de Déu 

hi fa constar: No hay memoria de espectáculo igual, sea por lo numeroso del 
concurso, sea por lo edificante y recogido, sea por las dificultades y mortifi-
caciones que debieron arrostrar los que en el tomaron parte. Allí había ilus-
tres prebendados, respetables párrocos, ancianos y enfermizos, venerables 
sacerdotes, mujeres octogenarias, nobles, propietarios, literatos, médicos, 
abogados, industriales, colonos y trabajadores. En una palabra, todas las 
clases y jerarquías sociales parecía se habían dado cita, para postrarse a los 
pies de María. No había pueblo ni aldea que no tuvieses allí representantes. 
Allí estaba también el anciano Obispo Don Mateo Jaume, que a causa de su 
ancianidad y acahques hubo de ser trasladado desde Caimari al Santuario 
en una silla de manos por diez y seis robustos payeses. El mismo Obispo cui-
daba de hacerlos descansar de trecho en trecho y les obsequiaba con buen 
tabaco. La ceremonia empezó a las ocho y media de la mañana con la tras-
lación de la Sagrada Imagen desde su camarín a un altar improvisado en la 
plaza, precediéndole treinta y una banderas llevadas por los representantes 
de otros tantos pueblos. El Obispo, revestido de pontifical, bendijo primera-
mente las coronas y luego, emocionado su semblante, avivada su fisonomía a 
pesar de su ancianidad y sufrimientos y llevando en aquel momento la repre-
sentación de la más augusta autoridad de la tierra, ciñó con sus manos las 
sienes de las Santas Imágenes, mientra un coro inmenso la antífona: Regina 
coeli laetare, a la cual siguió un ¡Viva! Unánime, compacto, espontáneo, por 
nadie iniciado y salido de miles de pechos. Era el desbordamiento de una 
devoción ses veces secular, que aquel día llegó a su cenit. Siguió después un 
solemnísimo pontifical, en el que predicó el M. Itre. Maestrescuela y Vicario 
General de la Diócesis D. Tomás Rullán, y se terminó con la bendición apos-
tólica y concesión de una indulgencia plenaria (sic.).
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de Lluc al llarg de la seva dilatada carrera professional. 
Car, El Áncora del 12 d’agost de 1887, ens informa que 
dos dies abans, en el santuari d’Escorca s’hi havia parat 
una cerimònia per tal de festejar el tercer aniversari de 
la coronació de la seva Mare de Déu. Acte, durant el 
qual, segons aquell diari, s’hi estrenà una Salve Regina de 
Bartomeu Vich en honor a la citada advocació mariana. 
Músic de qui per mitjà de la mateixa font, en sabem que 
durant la tarda d’aquella jornada festiva prengué part 
d’un recital líric organitzat a una sala del santuari de Lluc 
habilitada per a tals afers, on hi acompanyà al piano a 
l’antic Blauet, el reconegut baix Julià  Samper 34.

La sòlida relació que existí entre Bartomeu Vich i 
el santuari de Lluc perdurà en el temps, al igual que el 
respecte i l’estima que el nostrat músic sentia per aquella 
casa mariana, pel fet d’haver-hi romàs durant prop de 
dues dècades. Uns sentiments que el motivaren a tornar-
hi en diverses ocasions per tal d’escampar-hi música 
després d’haver deixat el lloc, per exemple, l’agost de 
1888. Quan amb motiu de complir-se el quart aniversari 
de la coronació de la seva Mare de Déu, segons El Áncora 
del 14 d’aquell mes i any, Vich tornà al centre marià 
d’Escorca on se cantó la misa del maestro Paccini dirigida 

34-Julià Samper i Belda (Bocarient. València, 1851 – Ciutat de Mallorca, 
1910). Cantant baix. D’infant, juntament amb la seva família arribà a Mallor-
ca, on inicià els estudis de música a l’escolania del santuari de Lluc. Dedicat 
al cant, prengué part de diversos recitals i funcions operístiques i de sarsuela 
organitzades arreu d’Espanya. Endemés, fou el pare dels músics i composi-
tors Baltasar (Ciutat de Mallorca, 1888 – Mèxic, 1960) i mossèn Julià (Ciutat 
de Mallorca, 1898 – 1979) Samper i Marquès.
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por el inteligente D. Pedro Plánes, ejecutándola en el órgano 
don Juan Albertí 35 y en el piano el antiguo maestro de Lluch 
y hoy organista de Felanich, D. Bartolomé Vich (sic.). Qui 
com a mínim tornaria a polsar l’orgue i l’harmònium de 
l’església de Lluc durant la missa que s’hi celebrà la Nit 
de Nadal de 1918, al llarg d’una cerimònia que a finals del 
setembre del 32 s’enllestí a l’esplanada d’aquell santuari, 
durant les noces del seu renebot Joan Vich Bibiloni 36 amb 
Catalina Llompart Massip celebrades el primer de març de 
1933, i durant l’ofici que el 10 d’agost de 1934 s’organitzà 
en el pati d’aquella institució mariana, pel fet de complir-
se el cinquantè aniversari de la coronació de la seva Mare 
de Déu, tal i com així ho expressà respectivament el 5 
d’octubre del 32 la revista Lluch (sic.), i El correo de Mallorca 
en les seves edicions del 3 de març de 1933, i del 9 del vuitè 
mes de l’any vinent.

L’estima que Bartomeu Vich sentia per Lluc la va saber 
transmetre i inculcar a sons fills, especialment a Rafel, el seu 
primogènit. Prevere, professor, pianista, mestre de capella, 
i especialment valorat com a organista i com a compositor, 
que al llarg de la seva dissortadament no massa longeva 

35-Joan Albertí i Arbona (Fornalutx, 1850 – 1916). Prevere, organista i com-
positor. De nin fou Blauet de Lluc on s’hi inicià en el món de la música. Des-
prés d’ampliar els seus estudis a Palma, fou organista de la parròquia de Sant 
Miquel d’aquella capital, de la Catedral d’Oriola, i finalment de l’església 
parroquial de Sóller. Indret on també hi donà lliçons de música, hi fundà el 
Orfeón Sollerense, i on l’any 1947 el seu consistori municipal el declarà Fill 
Il·lustre de Fornalutx.
36-Era el fill major del violinista, empresari i escriptor Antoni Vich Cladera 
i de la seva esposa Magdalena Bibiloni Figuerola, àlies Peredinca, alhora 
que nét de Joan Vich Bennàssar, secretari de la Sala de Sencelles, i germà del 
nostrat músic.
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existència 37, mantingué una estreta relació amb el santuari 
i l’escolania d’Escorca. Uns vincles que el portaren a polsar 
en reiterades ocasions l’orgue de l’església d’aquell espai 
lucà, a donar lliçons de música a alguns dels deixebles de 
la seva acadèmia, i a dedicar fins a disset composicions 
musicals a la Mare de Déu que custodia aquell santuari, 
a diversos membres de la seva comunitat religiosa, als 
Blauets, i fins i tot a son pare, en record dels anys que restà 
en aquella entitat 38 39.

Tant Bartomeu Vich com el seu fill Rafel traspassaren 
el sincer amor que sentien pel santuari marià de Lluc, pel 
seu entorn, i per la seva Verge, a Maria Vich i Nadal 40. 
La única néta i neboda que respectivament Bartomeu i 
Rafel Vich tengueren, filla de Jaume Vich Bennàssar, segon 
fill del nostrat músic. Una pintora de reconeguda fama 

37-Recordem que mossèn Rafel Vich traspassà quasi de forma sobtada a 
l’edat de 52 anys, estant a l’apogeu de la seva carrera professional.
38-D’entre aquelles obres, destacar, per exemple: Himnne a la Mare de Déu 
de Lluch (sic.), per a tres veus blanques i orgue, escrit el 1938 i amb lletra del 
prevere, músic i antic Blauet de Lluc Jaume Rosselló i Vadell, àlies Rabent 
(Felanitx, 1896 – 1957). A damunt l’illa daurada, pàgina per a cor i solista 
datada el 1938, i la Misa facilísima per a cor, i dues veus solistes, escrita el 
1945 i dedicada a l’escolania del santuari de Lluc.
39-Ens referim a Salve Regina. Obra per a tres veus mixtes escrita l’any 1940, 
dedicada: A la memoria de mi padre (r.i.p.) blavet que fué de Lluch (1870-
1876), organista y Maestro de música de este Santuario (1876-1887) (sic.).
40-Maria Vich i Nadal (Felanitx, 1931). Pintora. Realitzà els seus estudis a 
l’Escola d’Arts Aplicades i Oficis Artístics de Palma, a l’Escola Superior de 
Belles Arts de Sant Jordi de Barcelona, i a l’Acadèmia de la Grande Chau-
mière de París. Fou alumna de Joan Miralles i Tito Cittadini, i d’ençà de 1955 
ha exposat la seva obra a infinitat d’indrets de Mallorca. Ha estat guardonada 
amb diverses distincions i premis, i a finals de 2021 l’Ajuntament de Felanitx 
la declarà Filla Predilecta d’aquella ciutat.
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nascuda a Felanitx el 1931, i formada a varis centres de 
Palma, Barcelona i París, que és l’autora de diverses obres 
relacionades amb el santuari de Lluc, i que una de les 
quals es pot admirar en aquella casa. Es tracta d’un treball 
a l’oli signat l’any 1984, on la seva autora hi retratà els 
Blauets acompanyats d’una Sibil·la durant la Missa de les 
Matines, i que en els baixos de la seva cantonada esquerra 
s’hi llegeix: En memòria de B. Vich i Bennasar (sic.).
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Miquel Ferrer i Alorda. 
Fou professor de música de Bartomeu Vich

durant la seva etapa de formació a l’escolania de Lluc,
i a qui l’any 1876 el senceller substituí en el càrrec de mestre
de música i com a organista, respectivament de l’escolania i

de l’església del santuari de Lluc.
Imatge gentilesa de dona Maria de Gràcia Morey i Tomàs.
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El baix murer Joaquim Sastre i Vanrell, 
artísticament conegut com Vanrellini.

Fou alumne de l’escolania del santuari de Lluc en el mateix 
temps en què ho fou Bartomeu Vich.

Imatge gentilesa de don Joan Llabrés i Vanrell.
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El baix Julià Samper i Belda. D’infant fou Blauet de l’escolania 
del santuari de Lluc, i el 1887, amb motiu del tercer aniversari 

de la coronació de la seva Mare de Déu,
 hi oferí un recital acompanyat al piano per Bartomeu Vich.

Imatge extreta del Centre de Recerca Històric-Musical 
de les Illes Balears.
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El prevere fornalutxenc, organista, compositor, i antic Blauet de 
l’escolania de Lluc, Joan Albertí i Arbona. El 1888 prengué part 

juntament amb Bartomeu Vich de la cerimònia que
s’organitzà en el santuari lucà amb motiu del quart aniversari 

de la coronació de la seva Mare de Déu.
Imatge extreta del Centre de Recerca Històric-Musical 

de les Illes Balears.
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Bartomeu Vich el 10 d’agost de 1934, polsant l’harmònium
durant la missa que s’organitzà a l’esplanada del santuari 
de Lluc amb motiu de complir-se el cinquantè aniversari 

de la coronació de la seva Mare de Déu.
Imatge gentilesa de l’Arxiu del santuari de Lluc.
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L’escolania de Blauets de Lluc segons una aquarel·la realitzada
per dona Maria Vich i Nadal, néta del músic Bartomeu Vich.

Imatge extreta del treball editat per la
Fundación Barceló: Maria Vich. Mi vida, mi verdad, mi pintura.
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A finals de l’estiu de 1887, Bartomeu Vich, després 
d’haver estat rellevat per Macià Cardell 41 en els càrrecs 
de mestre de música i organista de l’escolania i de 
l’església del santuari de Lluc, deixava aquella entitat i es 
traslladava a Felanitx per tal d’ocupar el lloc d’organista 
de la seva parròquia, i del temple de l’antic convent dels 
agustins d’allà, després d’haver acceptat l’oferiment que 
li presentà mossèn Sebastià Planas, rector de l’església 
d’aquella localitat. Un tàndem de places que des de feia 
vàries dècades restaven sense cobrir de la deguda forma. 
Atès que d’ençà de les defuncions de Bonifaci Amer 42 i 
Joan Aulí 43; religiosos finats a Felanitx el 1867 i 1869, i que 

41-Macià Cardell i Tomàs (Llucmajor, 1857 – Màlaga, 1917). Compositor, 
orguener, intèrpret d’orgue i religiós salesià, qui de 1887 a 1889 va ocupar 
els càrrecs de mestre de música i organista respectivament de l’escolania i de 
l’església del santuari de Lluc.
42-Llorenç Amer i Coll, Bonifaci en religió (Campos, 1804 – Felanitx, 1867). 
Religiós agustí, compositor i organista. L’any 1825 professà l’ordre de Sant 
Agustí i s’establí en el convent que la seva congregació tenia a Felanitx, on al 
poc, li fou atorgat el càrrec d’organista de la seva església. A banda de músic, 
sabem que era bon orador, que donà lliçons d’aritmètica i de llatí, que exercí 
com a rellotger, i que era destre per a realitzar treballs de pintura artística. 
Una vegada executada la llei desamortitzadora pronunciada pel govern d’Es-
panya l’any 1835, Bonifaci Amer passà a ocupar el lloc de custos del temple 
agustinià de Felanitx, endemés del d’organista de la seva església. Càrrecs 
que aquell polifacètic religiós defensà fins pocs abans de finir, quan fou aco-
llit a la llar de la terratinent família dels Ramon, àlies Tortitx de Felanitx, on 
hi morí a resultes d’una trencadura.
43-Joan Baptista Aulí i Caldentey, àlies Boter (Felanitx, 1796 – 1869). Or-
ganista i compositor, considerat el millor intèrpret d’orgue de la Mallorca 
dels seus dies. Començà els estudis de música amb mossèn Bartomeu Julià i 
Ferrer, àlies Siula (Felanitx, 1772 – 1829), organista de la parròquia del seu 
poble de naturalesa, i les continuà a Palma amb Joan Florit i Ginard (s. XVIII 
– Ciutat de Mallorca, 1819), frare de l’ordre dels mínims, compositor i uns 
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respectivament havien estat organistes del convent de 
Sant Agustí i de l’església parroquial d’aquell citat indret; 
fou mossèn Jaume Bennàssar 44 qui s’ocupà de polsar amb 
major regularitat els orgues d’aquells dos temples. Afers, 
que per motius de salut, a l’entorn de la meitat dels vuitanta 
del XIX aquell prevere hagué de deixar, sent reemplaçat 
per Bartomeu Vich l’any 87 del vuit-cents.

Poc després de l’arribada de Vich en aquella novella 
ciutat, les columnes de El Felanigense començaren a parlar 
de la seva destresa com a músic, i com a intèrpret d’orgue. 
Uns comentaris i alabances que es perllongaren al llarg 
de les quasi bé cinc dècades que aquell senceller habità i 
treballà al citat indret, i entre els que cal destacar el publicat 
dia 4 de gener de 1891. Redacció on s’hi llegeix que el 
celebrado organista Dn. Bartolomé Vich acreditó lo mucho que 
vale como tal, després que el 22 de desembre hagués polsat 
l’orgue de l’antiga església dels agustins de Felanitx, una 

dels organistes mallorquins de més relleu del moment. El 1813, a l’edat de 17 
anys, Aulí ja ocupava el lloc d’organista de la parròquia de Sant Miquel de 
Palma. Càrrec que deixà a l’any vinent quan professà en el convent de Sant 
Domingo de la mateixa ciutat, on hi fou nomenat organista de la seva esglé-
sia, mantenint-se al capdavant d’aquella plaça fins 1836. Any, quan a resultes 
de la desamortització orquestrada pel govern d’Espanya hagué de deixar el 
seu convent i passar a Gilbraltar, des d’on poc temps després tornaria a Fe-
lanitx. Indret on hi tengué cura de bona part de l’activitat musical d’aquell 
encara poble, endemés de polsar-hi l’orgue de la seva parròquia.
44-Jaume Bennàssar i Vaquer, àlies De Sa Coma (Felanitx, 1833 – Ciutat de 
Mallorca, 1893). Prevere, organista i compositor d’obres de tarannà religiós. 
Tot apunta que hauria estudiat música i orgue a Felanitx amb el pare Joan 
Aulí, abans de finir circumstancialment a Palma on s’hi havia traslladat per 
motius de salut.
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vegada finalitzada la reforma que l’orguener Julià Munar45, 
entre els anys 1873 i 1890, feu a aquell instrument.

Orgue que el nostrat senceller polsava, com tantes altres 
vegades, el 10 de setembre de 1901 durant l’ofici celebrat 
en aquella casa agustina amb motiu de la festivitat de 
Sant Nicolau de Tolentí. Acte, on també hi participà Joan 
Bou46. Tenor felanitxer de reconeguda fama internacional, 
artísticament conegut com Giovanni, o Juan Roig, a qui en 
incomptables ocasions Vich acompanyà al llarg d’actes 
de tarannà religiós, i durant alguns concerts domèstics 
organitzats principalment arreu de la seva ciutat nadiua. 
Un artista, qui aquell dia, a resultes de la malaltia coronària 
que des de feia alguns anys patia i que l’havia apartat dels 
escenaris operístics, el sorprengué una hemoptisi  la qual 
cinquanta-sis dies després li provocaria la mort. Segons el 
que el mateix Bartomeu Vich temps després confessà a la 
premsa, de seguida que Bou es sentí indispost anà des del 
cor de l’església del convent de Sant Agustí fins a l’orgue 
del mateix temple on es trobava Vich, a qui el tenor, amb la 
roba tacada de la seva pròpia sang, segons el testimoni de 
l’organista, li digué: Tomeu, som mort. Paraules que serien 

45-Julià Munar i Puig (Llucmajor, 1848 – Felanitx, 1925).
46-Joan Bou i Roig (Felanitx, 1849 – 1901). Tenor, considerat una de les pri-
meres figures del panorama líric del seu temps, que arribà a defensar papers 
rellevants arreu dels millors teatres del planeta. El 1884, estant a l’apogeu de 
la seva carrera, a resultes d’un desengany amorós deixà Itàlia, on d’ençà de 
feia una dècada habitava, i passà a Felanitx, des d’on anys després repren-
gué la seva carrera. Una vegada Bartomeu Vich l’any 1887 arribà en aquella 
ciutat, començà a treballar amb el tenor Bou, a qui acompanyà durant els 
seus exercicis diaris, i al llarg de diversos concerts i recitals, així com durant 
cerimònies religioses especialment arreu del municipi de Felanitx.
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de les darreres que aquell en altre temps aplaudit cantant 
pronunciaria, car arrel de l’hemorràgia que aquell dia patí 
quedà privat de la parla.

Mestre Vich, no només polsà l’orgue de la parròquia i el 
del convent dels agustins de Felanitx, ja que com a organista 
d’aquell municipi que d’ençà de 1887 oficialment era, es té 
constància que deixà mostres del seu tarannà interpretatiu 
amb els diversos harmòniums que per aquelles saons 
hi havia a alguns dels oratoris, capelles, o esglésies de 
les pedanies i del terme felanitxer, que per aquells dies 
no disposaven d’un orgue de grans dimensions. Unes 
intervencions de les que també es feren ressò diversos 
mitjans de comunicació del moment, baldament no 
resultassen tan lluïdes com les que protagonitzà amb 
un orgue de majors proporcions i millors prestacions. 
Així, segons El Católico Balear del 17 de setembre de 1892, 
sabem que dos dies abans havia tengut lloc la cerimònia 
de benedicció de la capella de Sant Vicenç de Paül de les 
Germanes de la Caritat de Felanitx. Acte, durant el qual, 
Bartomeu Vich hi estrenà l’harmònium que el prevere 
felanitxer, aleshores rector del seminari de la ciutat filipina 
de Cebú, Pere Joan Julià 47, havia regalat a aquell temple. 
Per mitjà de El Felanigense del 4 d’agost de 1900, ens arriba 
que tres dies abans, a l’església teatina de Sant Alfons 
de Felanitx s’hi cantà la popular missa del compositor 
d’aquella ciutat, Joan Aulí 48. Obra, que segons la citada 

47-Pere Joan Julià i Uguet (Felanitx, 1831 – Ciutat de Mallorca, 1895).
48-Es tracta de la Misa de coro en sol menor. Obra per a cor a l’uníson escrita 
durant les primeres dècades del segle XIX pel compositor i organista dominic 
Joan Aulí. Composició que gaudí de molta popularitat arreu de Mallorca, es-
pecialment a partir de l’any 1887, quan la seva partitura fou editada a Palma.
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font, va ser magistralmente acompañada por el acreditado 
organista D. Bartolomé Vich amb l’harmònium de la casa49, 
alhora que interpretada per un nombrós cor dirigit per 
aquell músic, on el baríton felanitxer Llorenç Prohens, 
àlies Floquet, hi entonà els solos 50. A través de les planes 
del mateix mitjà de comunicació, però en la seva edició del 
25 d’abril de l’any 1903, ens arriba que dos dies abans es 
beneí un retaule a l’església del santuari de Sant Salvador 
de Felanitx. Moment, quan cantóse el Te-Deum del inmortal 
P. Aulí y una misa muy bien ajustada bajo la dirección dels 
inspirado organista D. Bartolomé Vich al armonio 51. Afegir que 
el 8 de febrer de ja 1923, es va fer una excursión Eucarística al 
Sagrario de l’església del Carme de Portocolom. Visita que 
segons el que dos dies després recolliren les columnes del 
setmanari de Felanitx, es realitzà con el objeto de desagraviar 

49-Recordar que la capella del convent dels teatins de Felanitx fins a l’any 
1965 no comptà amb un orgue de grans dimensions. Instrument que fou mun-
tat en el cor d’aquell temple per la casa orguenera Amezua & Cía de Bilbao, 
i que fou estrenat el 3 de maig del citat any.
50-Llorenç Josep Prohens i Juan, àlies Floquet (Felanitx, 1847 – Ciutat de 
Mallorca, 1908). Baríton, compositor i escriptor. Es formà com a cantant a 
Mallorca i Florència, i actuà assolint cert èxit a diversos punts de Mallorca, 
Menorca, de la Península Ibèrica i d’Itàlia. Com a compositor és l’autor de 
Plegaria a la Virgen per a veu i acompanyament, i com a escriptor, l’any 
1899 publicà a Palma Indicaciones sobre declamación. Es casà tres vegades, 
i baldament haver tengut descendència dels dos darrers matrimonis acabà els 
seus dies en soledat i arruïnat a una cambra de la Fonda Europa del carrer del 
Sindicat de la Ciutat de Mallorca, on hi finí víctima d’una pulmonia.
51-Fer constar que per aquells dies, l’església del santuari de Sant Salvador 
de Felanitx ja no disposava d’un orgue de grans dimensions. Atès, que segons 
les fonts, sembla si devers l’any 1835 l’orgue que d’ençà de 1793 restava en 
aquell temple, i que provenia de l’església de l’antic convent de Sant Vicenç 
Ferrer de Manacor, per motius que es desconeixen fou desmuntat, alhora que 
tret d’aquella nau, i es desconeix on fou portat.
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a Jesús Sacramentado por las ofensas a recibir durante los días 
del presente carnaval, i que finalitzà amb uns cánticos alusivos 
que acompañó con armonium el maestro organista D. Bartolomé 
Vich (sic.).

El 24 de desembre de 1926, es complia mig segle d’ençà 
que Bartomeu Vich comencés a polsar l’orgue durant els 
oficis religiosos parats la Nit Santa d’aquell dia. A la vista 
de tal aniversari, la comunitat religiosa de la parròquia 
de Sant Miquel de Felanitx; on per aquelles saons, el 
senceller hi ocupava el lloc de titular del seu orgue des 
de feia 39 anys; el decidí sorprendre i obsequiar amb un 
petit i merescut homenatge. Així, quan el Dissabte de 
Nadal d’aquell any el nostrat fill de Sencelles entrà a la 
nau parroquial dels felanitxers amb la intenció de polsar 
el seu orgue, endemés de contemplar que les baranes de la 
balconada d’aquell instrument havien estat enramellades 
per a l’ocasió amb unes garlandes de fullatge, damunt el 
seu teclat hi trobà un Sant Minyó de fang cuit policromat 
a escala quasi bé real, que entre les seves mans tenia una 
targeta signada per tots els membres d’aquella parròquia, 
on s’hi llegia 52 53:

Obsequi del Sr. Rector i comunitat parroquial a n’el Mestra 
Organista don Bartomeu Vich, al cumplirse els 50 anys seguits 
de tocar Matines de Nadal.

Felanich 24 Desembre 1926.
(sic.)

52-Targeta propietat de dona Maria Vich i Nadal, néta del músic Bartomeu 
Vich i Bennàssar.
53-Tota la informació referida a aquell homenatge ha estat extreta del diari El 
Dia del 7 de gener de 1927
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A mitjan gener de 1929, l’orguener Leocadio Galdós 
arribava a Felanitx, junt amb el seu fill d’igual nom i 
llinatge, per tal de realitzar una reforma a l’orgue del seu 
temple parroquial. Instrument al que aquells dos artesans 
provinents de Sant Sebastià afegiren diversos registres, 
i que l’horabaixa del dia de Sant Miquel de l’any vinent 
tornà a sonar durant un concert a càrrec de Bartomeu Vich 
i el seu fill Rafel, segons el que el 3 de setembre de 1930 
publicà el setmanari local.

El 8 del novè mes de 1934, la parròquia de Sant Miquel 
de Felanitx acollia la cerimònia de coronació de la Mare de 
Déu que es venera en el santuari de Sant Salvador d’aquella 
ciutat. Un multitudinari acte seguit per més de dos milers 
de persones, segons s’expressa a les cròniques, durant el 
qual s’estrenà Himno de la coronación pontificia de la V. de 
San Salvador de Felanitx de Bartomeu Vich. Veterà músic 
que al llarg d’aquell ofici polsà l’orgue, sent l’encarregat 
de dirigir el nombrós cor participant mossèn Bartomeu 
Nigorra 54, i de sonar l’harmònium el pare teatí Miquel dels 
Sants Capó55, tal i com l’endemà d’aquell acte es pogué 
llegir entre les planes dels diaris El correo de Mallorca i La 
Almudaina.

54-Bartomeu Nigorra i Barceló (Felanitx, 1891 – Ciutat de Mallorca, 1968). 
Prevere i compositor, nomenat l’any 1915 beneficiat de la Seu de Mallorca, 
i dos anys després membre de la Comissió Diocesana de Música. Considerat 
un dels millors gregorianistes de les Balears del seu moment, durant vàries 
dècades dirigí l’Schola Cantorum del Seminari de Mallorca.
55-Miquel dels Sants Capó i Adrover (Felanitx, 1903 – Mèxic, 1978). Re-
ligiós teatí, organista, i compositor. Com a músic es formà a l’escolania del 
santuari de Lluc, i amb els mestres Miquel Capllonch Rotger (Pollença, 1861 
– 1935) i Miquel Negre Nadal (Bunyola, 1884 – Ciutat de Mallorca, 1932).
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Durant les primeres setmanes del juny de 1933, el 
clero parroquial de Felanitx havia nomenat vicari, a 
més d’auxiliar de Vich al capdavant de l’orgue d’aquell 
temple, al prevere Gabriel Adrover, conegut com El capellà 
des Rafal. Càrrec, que a finals de l’any vinent, Adrover; qui 
durant prop d’una dècada havia estudiat música, piano i 
la tècnica organística al costat d’aquell senceller; passà a 
ocupar com a titular, a resultes de la jubilació de Bartomeu 
Vich motivada pel seu trasllat a la Ciutat de Mallorca. 
Mestre, que quatre anys després tornaria a Felanitx per tal 
de polsar l’orgue de la seva parròquia, durant l’ofici que 
s’hi enllestí amb motiu de la festivitat de la Immaculada 
Concepció, tal i com es pot llegir en el setmanari d’aquella 
localitat, en la seva edició del 12 del darrer mes del 37.

Un reconegut intèrpret d’orgue sorgit de les ensenyances 
impartides a l’acadèmia fundada en el santuari escorquer 
de Lluc, que la seva destresa com a improvisador tampoc 
sense pena ni glòria. Car segons els textos que el 1940 
publicà el seu nebot Antoni Vich i Cladera 56, entre les 

56-Antoni Vich i Cladera (Sencelles, 1887 – Ciutat de Mallorca, 1980). Violi-
nista, escriptor i empresari. Era fill de Joan Vich i Bennàssar, germà del músic 
Bartomeu Vich, i qui durant dècades ocupà el càrrec de secretari de l’Ajunta-
ment de Sencelles. Antoni Vich estudià música amb el seu conco segon Joan 
Bennàssar i Puig, àlies s’Escolà, amb el mestre murer resident a Inca Joan 
Torrandell i Campamar (Muro, 1850 – Ciutat de Mallorca, 1935), amb Josep 
Segura i Cortès (Ciutat de Mallorca, s. XIX – XX), i amb llur conco Barto-
meu. Home de tarannà aventurer, entre 1912 i 1915 residí a l’Argentina on hi 
treballà com a violinista. Després de restar una temporada per Cuba, retornà a 
Mallorca i s’establí primer a Sencelles, on hi regentà un cafè en el carrer des 
Rafal, per llavors ocupar el càrrec de recaptador de les contribucions d’aque-
lla localitat. L’any 1928 agafà la gestió del Teatre Principal d’Inca, ciutat 
on hi fundà la impremta Talleres Gráficos Vichs, posteriorment anomenada 
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planes de llur treball Recuerdos de antaño, en sabem que en 
donde verdaderamente se apreciaba el gran talento musical del 
mestre Vich era en el órgano, su verdadero instrumento. ¡Cómo 
improvisaba!, ¡Aquella mano izquierda marcando el ritmo!, 
¡Aquéllos pies pulsando los pedales en las notas graves!. 

Un testimoni que s’avé amb el que l’any 2002 confessà 
al seu biògraf un dels darrers deixebles de Bartomeu 
Vich: Bernat Julià57. Un compositor, director, professor, 
i intèrpret d’orgue, canonge i a organista de la Catedral 
mallorquina, qui de nin començà els estudis de música 
amb Vich. Músic, de qui a les memòries de Julià 58 , s’hi 
llegeixen diversos elogis vers el record que el segon tenia 
de les improvisacions que entorn a 1930 el primer feia 
amb l’orgue de la parròquia dels felanitxers. Temple on 
el senceller col·laborà amb diversos primatxers, com ara 
Sebastià Obrador59 i Bartomeu Gayà60.

Jorvich. Com a escriptor, destacar que el 1940 edità el seu treball Recuerdos 
de Antaño. Degut a la forta afició que tenia per l’art musical es batejà a una 
sala del Auditòrium de Palma amb el seu nom.
57-Bernat Julià i Rosselló, àlies Estepoll (Felanitx, 1922 – Ciutat de Mallor-
ca, 2013). Músic i prevere format a diversos centres de Mallorca, Espanya i 
Europa. Fou canonge i organista de la Seu de Mallorca, a més de compositor, 
professor i director del Conservatori Professional de Palma, i de la Capella 
Mallorquina.
58-Ens referim al treball de Joan Maimó i Vadell: Bernat Julià i Rosselló. 
Una personalitat original i creativa, editat per l’Ajuntament de Felanitx 
l’any 2002.
59-Sebastià Obrador i Bennàssar, àlies Capbaixó (Felanitx, 1858 – 1927). 
Primatxer i arxiver de l’església parroquial de Felanitx.
60-Bartomeu Gayà i Sagrera, El capellà moix (Felanitx, 1881 – 1937). Pri-
matxer de la parròquia de Felanitx, on hi promogué la instauració del cant 
gregorià en aquella casa, i director entre 1923 i 1927 de l’Orfeó Aulí.
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A jutjar per les noves, haurien estat vàries les vegades 
que Bartomeu Vich deixà mostres de la seva destresa i vàlua 
com a intèrpret d’orgue arreu de Sencelles: el seu municipi 
de naturalesa. Així, per mitjà del diari El Áncora del 16 de 
febrer de 1887, ens arriba que tres dies abans, el nostrat 
protagonista; aleshores mestre de música i organista, 
respectivament de l’escolania i l’església del santuari 
de Lluc; polsà l’harmònium durant un ofici celebrat a la 
capella del convent de les religioses franciscanes Filles de 
la Misericòrdia, del llogaret senceller de Biniali. Músic, que 
el 21 de juny de 1923 tornaria al seu indret d’origen per tal 
de polsar l’orgue de la seva parròquia, durant la celebració 
de les noces de son neboda Esperança Vich Cladera 61 i 
Lluís Zuazaga Vallés, segons el que tres dies després 
d’aquell enllaç es pogué llegir en el diari mallorquí El Día.

61-Filla del germà del nostrat músic Joan Vich Bennàssar i de la seva esposa 
Àngela Cladera Isern, natural de Sa Pobla.
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Mossèn Sebastià Planas i Bordoy. Prevere, qui l’any 1887, sent 
rector de la parròquia de Sant Miquel de Felanitx, oferí el 

càrrec d’organista d’aquell temple a Bartomeu Vich.
Imatge pertanyent al Fons Penya 
de l’Arxiu Municipal de Palma.
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Mossèn Bartomeu Gayà i Sagrera, conegut com El capellà moix. 
Prevere i músic felanitxer que exercí el càrrec de primatxer de 

la parròquia de la seva ciutat de naturalesa
en el temps en què Bartomeu Vich hi ocupava el d’organista.

Imatge extreta del treball de Joan Maimó: Bernat Julià i Rosselló.
Una personalitat original i creativa.
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El prevere i organista Gabriel Adrover i Nicolau, popularment 
conegut com El capellà des Rafal.

Entorn a 1920 començà els estudis de música, orgue i 
piano a Felanitx amb Bartomeu Vich,

a qui l’any 1934 substituí com a organista de 
la parròquia d’aquella ciutat.

Imatge gentilesa de dona Francisca Rotger i Rosselló, 
viuda d’Adrover.
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Lluís Zuazaga Vallés i Esperança Vich Cladera el dia de les 
seves noces, celebrades a la capella de Sant Lluís Gonçaga de 
la parròquia de Sant Pere de Sencelles, el 21 de juny de 1923.
Oficià la cerimònia Rafel Vich i Bennàssar, prevere, organista, 
compositor, cosí de la núvia i primogènit del músic Bartomeu 

Vich, qui durant l’enllaç de la seva neboda polsà l’orgue.
Imatge gentilesa de dona Margalida Zuazaga i Vich, 

filla dels retratats.
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Una vegada a finals de l’estiu de 1887 Bartomeu Vich 
hagué pres possessòria del seu càrrec com a organista del 
temple parroquial de Felanitx, oferí els seus serveis com a 
professor als habitats d’aquella novella ciutat. Així, en El 
Felanigense del 22 d’octubre d’aquell any, s’hi pogué llegir:

 Lecciones de piano y solfeo:

 Instalado en esta Ciudad el profesor D. Bartolomé Vich 
para ocupar la plaza de organista de la Yglesia Parroquial, ofrece 
lecciones de piano y solfeo por la módica retribución mensual de 
cinco pesetas dando los alumnos la lección en casa del profesor, y 
siete y media pesetas cuando quieran recibirla a domicilio. Tiene 
igualmente abierta en su casa una clase diaria de solfeo de cinco 
y media a seis y media de la tarde al ínfimo precio de una peseta 
y media mensuales por alumno.

(sic.)

Uns afers que no conclourien dins l’àmbit privat, car 
a través de les planes del mateix mitjà de comunicació 
citat, però en la seva edició del 23 de gener de 1889, ens 
arriba que tots els horabaixes, de dilluns a divendres, en 
el acreditado colegio de niñas dirigido por las Hns. Srtas. Belli 
62, Vich hi donava lliçons de piano i llenguatge musical. 
Unes tasques que aquell senceller compaginà amb les 
que realitzà com a mestre de música del col·legí que des 
de feia algunes dècades dirigien a Felanitx les Germanes 

62-Es tractava d’un centre de nova fundació, organitzat i dirigit per Joana 
Maria i Maria de la Trinitat Belli Llull. Dues germanes naturals de Manacor, 
que havien estudiat la carrera de magisteri a l’escola de mestres de Palma.
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Trinitàries 63. Centre on a més de donar-hi lliçons de solfa, 
cant i piano a les seves deixebles, segons El Felanigense del 
13 de juny de 1914,  durant una llarga temporada hi dirigí un 
coro precioso con angelicales voces. Agrupació que Bartomeu 
Vich fundà al llarg dels primers anys del XX, i que a través 
de diverses edicions d’aquell mateix setmanari en sabem 
que fins devers els vint de la mateixa centúria actuà arreu 
de diversos actes parats a Felanitx. Un cor, que segons el 
testimoni deixat pel nebot del qui fou l’artífex i director 
d’aquella agrupació, el polifacètic Antoni Vich i Cladera 
en el seu treball Recuerdos de antaño, en sabem que el 1905 
realitzà una excursió per distints punts de la costa nord 
mallorquina, com ara Miramar. Possessió pertanyent al 
terme municipal de Deià, on el 1278 Ramon Llull hi fundà 
un monestir, endemés d’una escola de llengües orientals, 
i que d’ençà de l’any 1872 era propietat de l’arxiduc 
Lluís Salvador d’Habsburg-Lorena. Aristòcrata austríac 
i enamorat de Mallorca, que segons els escrits de Vich 
Cladera, durant aquella excursió agraí personalment al 
director d’aquella coral i a les seves integrants la visita que 
li feren, y departió breves momentos con las jóvenes hablándoles 
en mallorquín. Unes diez o doce pollitas de la buena sociedad 
felanitxera, deixebles del mestre senceller, amb qui llavors 
passaren a Sóller on hi oferiren un recital en el local de 
Sa Botigueta d’aquell poble, acompanyades al piano pel 
protagonista del present treball. Concert, que seria seguit 
per més de dos centenars de persones, tal i com ens arriba 
a través de la crònica rubricada per Antoni Vich.

63-L’any 1809 el polifacètic frare trinitari Miquel Ferrer i Bauçà (Ciutat de 
Mallorca, 1770 – 1857), fundà a Felanitx un convent femení de la seva ordre. 
Entitat, on vàries dècades després, les seves integrants hi obriren una escola 
de nines, la qual dirigiren fins a l’entorn dels anys setanta del segle XX.
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Les columnes de El Felanigense ens corroboren que 
aquella teranyina de músics en construcció que Bartomeu 
Vich començà a teixir a Felanitx una vegada arribà en 
aquella ciutat, mantingué la seva activitat fins poc abans 
de 1934. Any, quan junt amb son família, el qui durant 
dècades havia estat l’ànima d’aquella escola fixava la seva 
residència a la capital mallorquina. Una acadèmia que 
segons les fonts; principalment segons l’hemeroteca local; 
entenem que assoliria proporcions insospitades, i que 
hauria tengut la seva època daurada, durant les acaballes 
de la denovena centúria i els primers anys del segle XX. 
Temps, quan els pupils de Bartomeu Vich oferiren grapades 
de concerts a diverses sales del Felanitx d’aquells dies. 
Unes audicions de les que el setmanari d’aquella ciutat 
se’n féu ressò de quasi bé la majoria. Mitjà que les seves 
planes, ens informem que molts dels alumnes del senceller 
arribaren a interpretar obres de certa envergadura. Punt, 
que ens vendria a demostrar el nivell i vàlua que com a 
pianista, i també com a docent, tendria Bartomeu Vich. 
De qui principalment a través de les columnes de El 
Felanigense en sabem que durant més de quatre dècades 
formà a músics, cantants, i especialment a intèrprets del 
piano, en gran mesura membres de la burgesia i de diverses 
cases terratinents locals, com ara: Empar Ramon 64, Maria 

64-Empar Ramon i de Andarza. Filla del metge Damià Ramon Vidal (Fe-
lanitx, 1841 – 1928) i de María del Amparo de Andarza Miró. Fou alumna 
de mestre Vich durant els darrers anys dels vuitanta del XIX, endemés de la 
destinatària de la seva polca per a piano titulada Amparo. Obra que el març 
de 1889 fou editada a Palma per la revista La Tortuga.
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Huguet 65, o Júlia Josepa Suau 66, a qui podríem considerar 
les tres primeres alumnes que aquell senceller tengué 
a Felanitx. Endemés de les germanes Noguera 67, María 

65-Maria Huguet i Soler (Felanitx, 1876 – ?). Durant els anys vuitanta i no-
ranta del XIX va estudiar piano i cant a Felanitx amb Bartomeu Vich, amb 
qui participà de diverses vetllades musicals en aquella ciutat. El 1893 assolí 
el títol de mestre en educació elemental, i a l’any vinent el superior, ambdós 
a l’Escola Normal de Mestres de Palma.
66-Júlia Josepa Suau i Ríos (Tarragona. Catalunya, 1877 – Porreres, 1949). 
Filla del felanitxer Jaume Suau Carrió, membre d’una nissaga terratinent 
d’aquella localitat, i d’Alejandra Ríos Larroya, natural de Tamarite de Litera, 
província d’Osca. Pocs anys després del seu naixement, juntament amb la 
seva família, Júlia Suau es mudà a Felanitx. Indret on inicià els estudis de 
piano amb Bartomeu Vich, qui el 1889 li dedicà la seva masurca per a piano 
Julia, editada el març d’aquell any a Palma per la revista La Tortuga. El 1901, 
Suau i Ríos professà a la congregació de Germanes de la Caritat adoptant el 
nom de sor Maria del Pilar, i tres anys després obtingué el títol de mestra en 
educació elemental, assolint el 1906 la titulació superior a l’escola de magis-
teri de Palma. Es dedicà a l’ensenyament a diversos indrets de Mallorca, i 
segons algunes fonts morí amb fama de santa.
67-Es tracta de Maria (Felanitx, 1875 – 1968), Damiana (Felanitx, 1876 – 
1966), Francesca (Felanitx, 1880 – 1954), i Margalida (Felanitx, 1883 – 1978) 
Noguera i Xamena. Germanes popularment conegudes com Ses manescales, 
pel fet de ser filles i germanes respectivament d’Andreu Noguera Batle (Inca, 
1867 – Felanitx, 1918) i d’Antoni Noguera Xamena (Felanitx, 1879 – 1964), 
ambdós veterinaris de professió. Les germanes Noguera estudiaren piano i 
cant a Felanitx amb Bartomeu Vich en temps de les seves infanteses i joven-
tuts, i Margalida cursà la carrera de magisteri a Palma, exercint després de 
mestra en el seu indret de naturalesa.
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de los Dolores Gispert 68, Maria Magdalena 69 i Matilde 
Librada Forteza 70, Maria Obrador 71, Margalida Porcel, 

68-María de los Dolores Gispert i Iturmendi (l’Havana. Cuba, 1883 – Ciutat 
de Mallorca, 1972). L’any 1888, junt amb la seva nombrosa família, a resul-
tes de la professió de son pare, funcionari de l’Estat, passà a Felanitx. Al poc 
de l’arribada de la família Gispert en aquella ciutat, María de los Dolores, 
més coneguda com Lola, inicià els estudis de piano amb Bartomeu Vich, a 
més de donar-hi diversos recitals del seu instrument. Entorn a l’any 1906 els 
Gispert Iturmendi passaren a Palma arrel de la professió del seu patriarca. 
Ciutat on Lola hi continuà la seva carrera musical com a concertista, i on s’hi 
mostrà com a compositora en reiterades ocasions.
69-Maria Magdalena Forteza i Miró, àlies Bibí. (Felanitx, 1886 – Ciutat de 
Mallorca, 1975). En temps de la seva joventut estudià piano a Felanitx amb 
Bartomeu Vich, i participà de diverses reunions musicals organitzades pel 
seu mestre arreu de llur ciutat. L’any 1907 es casà a Palma amb l’odontòleg 
Ignasi Forteza-Rei i Forteza, amb qui tengué diversos fills músics, com ara, 
la pianista i compositora Maria de Montserrat, més coneguda com Montserrat 
Mikofalvy (Ciutat de Mallorca, 1929 – Portals Nous, 2012), i la violinista 
Magdalena Forteza-Rei Forteza (Ciutat de Mallorca, 1933).
70-Matilde Librada Forteza i Miró, àlies Bibí (Felanitx, 1892 – Ciutat de 
Mallorca, 19?). Germana de l’anterior, i esposa del director coral i violinista 
felanitxer Josep Forteza i Adrover, a qui Bartomeu Vich acompanyà reitera-
des vegades al piano.
71-Maria Obrador i Adrover (Felanitx, 1890 – França, s. XX). Filla, ger-
mana i tia de músics, membre de la família popularment coneguda amb els 
malnoms Gàbia o Mel. Abans de fixar la seva residència a França durant 
la segona meitat dels vint del XX, oferí diversos concerts de piano, tant en 
solitari com fent part d’un grup de cambra, arreu de diverses sales i espais de 
Felanitx. Ciutat on també hi acompanyà amb el seu instrument les sessions 
de cinema mut, endemés de donar-hi lliçons de solfa i piano, i on hi formà 
una orquestra de llaüts i bandúrries durant els anys vint de la vintena centúria.
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Catalina Miquel 72, Miquel Manresa 73, Bartomeu Valens74, 
Maria Vidal 75, Miquel Vicens 76, o els futurs preveres 

72-Catalina Miquel i Rosselló, àlies Palau. (Felanitx, s. XIX – XX). A prin-
cipis de la vintena centúria estudià piano a Felanitx amb Bartomeu Vich, i 
participà de diverses vetllades musicals per ell organitzades arreu d’aquell 
indret, fins que a principis de la dècada dels vint professà en el convent de les 
Religioses Providències de Felanitx.
73-Miquel Manresa i Gomila, àlies Perloia. (Felanitx, 1900 – 1987). Segons 
els escrits que l’estudiós del panorama musical de Balears, mossèn Joan Pa-
rets i Serra, publicà en el volum I del Diccionari del teatre a les Illes Balears, 
a principis del segle XX, Miquel Manresa, hauria rebut lliçons de música a 
Felanitx del mestre Vich. Ens consta que Manresa Gomila polsava diversos 
instruments, i que al llarg de la seva carrera dirigí varis orfeons, donà lliçons 
principalment de solfa, guitarra i violí, participà de distints grups de música 
de cambra i d’orquestres de música lleugera, i recopilà i transcrigué cançons 
populars mallorquins, endemés de signar algunes composicions pròpies, a 
banda de poesies i glosats.
74-Bartomeu Valens i Roig, àlies del Torrent (Felanitx, 1904 – 1940). Can-
tant baríton conegut artísticament com Walens Monte-Rogi. S’inicià en el 
món de la música a Felanitx de la mà de Bartomeu Vich i mossèn Bartomeu 
Gayà, i continuà els estudis de cant a Palma i posteriorment a Barcelona, on 
hi aconseguí certa fama. L’esclat de la Guerra Civil espanyola l’agafà a Cata-
lunya on un bombardeig el ferí, motiu pel qual poc després retornà a Felanitx, 
on al cap d’unes setmanes morí a resultes de les ferides que aquella explosió 
li havia causat.
75-Maria Vidal i Obrador, àlies Vica. (Felanitx, 1905 – 1993). Membre d’una 
destacada família felanitxera que donà missers, notaris i economistes, de nina 
estudià piano amb Bartomeu Vich, i el polsà durant diverses vetllades musi-
cals enllestides a la seva ciutat de naturalesa al llarg de les primeres dècades 
del segle XX.
76-Miquel Vicens i Capó (Felanitx, 1915 – Ciutat de Mallorca, 2001). Fill del 
tenor Ramon Vicens i Garcias, àlies Ramonet. L’any 1924 començà els estu-
dis de solfa i piano a Felanitx amb Bartomeu Vich, i una dècada després fina-
litzava la carrera del seu instrument en el Real Conservatorio de Madrid. Al 
llarg de la seva dilatada trajectòria professional fou reconegut com a intèrpret 
de piano i com a compositor, i actuà arreu de multitud d’indrets d’ambdues 
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Gabriel Adrover i Bernat Julià entre molts d’altres més, 
com ara el seu nebot Antoni Vich, o els dos fills d’aquell 
mestre, Rafel i Jaume Vich 77.

Amèriques i a diverses ciutats d’Espanya i Europa, fent part d’orquestres de 
jazz i de música modera.
77-Baldament mai es dediqués professionalment a la música, car al llarg de 
quasi bé tota la seva vida fou empleat de banca, se sap que Jaume Vich, des-
prés d’haver estudiat aquella disciplina amb son pare, fou destre per a polsar 
el piano i l’orgue. Instruments amb els que donà mostres de la seva vàlua al 
llarg de concerts i actes religiosos especialment organitzats a Felanitx durant 
les primeres dècades del XX.
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Maria Huguet i Soler. Durant els anys vuitanta i noranta del 
XIX va estudiar piano i cant a Felanitx amb Bartomeu Vich, 

amb qui participà de vàries
vetllades musicals organitzades a diverses cases 

d’aquella ciutat.
Imatge extreta del treball:

Maestras y libros (1850-1912), de Maria Luisa Canut 
i José Luis Amorós.
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Júlia Josepa Suau i Ríos. A finals dels anys vuitanta 
del XIX estudiava piano a Felanitx

amb Bartomeu Vich, mestre, qui el 1889 li dedicà 
la seva masurca Julia.

Imatge gentilesa de dona Trinitat Manzanares i 
Vázquez, viuda de Suau.
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La pianista i compositora María de los Dolores Gispert i 
Iturmendi, qui durant els noranta

de la denovena centúria estudià piano 
a Felanitx amb Bartomeu Vich.

Imatge gentilesa de dona María Isabel Bennazar i Casanova.
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El violinista, escriptor i empresari Antoni Vich i Cladera, 
fill de Joan Vich i Bennàssar.

Era nebot de Bartomeu Vich amb qui estudià música
i participà de diversos concerts organitzats a Felanitx.

Imatge gentilesa dona Margalida Zuazaga i Vich, 
neboda del retratat.
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Margalida Porcel i Palmer. A principis del segle XX va estudiar 
piano amb Bartomeu Vich a Felanitx, on participà de diverses 

audicions organitzades pel seu mestre.
Imatge gentilesa de la família Porcel Artigues.
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Miquel Manresa i Gomila, àlies Perloia. Músic de Felanitx, 
que segons els escrits

de l’estudiós mossèn Joan Parets hauria estat deixeble 
del mestre Bartomeu Vich.

Imatge propietat de l’autor d’aquest treball.
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El baríton felanitxer Bartomeu Valens i Roig, artísticament 
conegut  com Walens Monte-Rogi, a qui Bartomeu Vich 

inicià en el món del cant.
Imatge gentilesa de la família Valens Pou.
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Catalina Miquel i Rosselló. Estudià piano a Felanitx amb 
Bartomeu Vich, i encetat el segle XX participà de diverses 
audicions organitzades pel seu professor en aquella ciutat.
Imatge gentilesa de dona Trinitat Manzanares i Vázquez, 

viuda de Suau.
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El reconegut pianista i compositor felanitxer Miquel Vicens i 
Capó, fill del tenor Ramon Vicens, àlies Ramonet.

L’any 1924 començà els estudis de piano a Felanitx al costat de 
Bartomeu Vich, i una dècada després finalitzava la carrera del 

seu instrument en el Real Conservatorio de Madrid.
Imatge propietat de l’autor d’aquest treball.
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Bernat Julià i Rosselló. Religiós, director, professor, 
compositor, pianista, i organista.

De nin inicià els estudis musicals a Felanitx 
amb Bartomeu Vich.

Dibuix a carbonet realitzat l’any 2001 
per l’artista Joan Maimó,

publicat a la portada del seu treball: Bernat Julià i Rosselló. 
Una personalitat original i creativa.
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Un any després de l’arribada de Bartomeu Vich a 
Felanitx, per mitjà del setmanari d’aquella localitat, en la 
seva edició del 30 d’agost de 1888, ens arriba la primera 
notícia que ens parla de la tasca d’aquell senceller com a 
director. En aquella ocasió de la que sembla una banda, 
que tot apunta si Vich hauria organitzat en aquella ciutat 
entorn a l’any 88 del XIX amb diversos instrumentistes 
del terme. Agrupació, que segons la premsa local, hauria 
actuat per primera vegada durant les festes de Sant Agustí 
d’aquell any amb el senceller al front de la batuta, i que tal 
i com es llegeix en El Felanigense del 21 d’octubre de 1888, 
l’endemà d’aquella data, en el lugar de la Horta 78 (sic.) hi 
tenia previst amenitzar la benedicció d’una nova campana 
de la seva església.

Aquella banda, però, no seria la única formació 
instrumental que Bartomeu Vich dirigiria al llarg de la 
seva sucosa carrera professional. Atès que segons el que 
el 28 d’abril de 1916 publicà El Felanigense, coneixem que 
per aquells dies, a Felanitx, hi capitanejà una orquestra. 
Agrupació de la que malauradament no en tenim moltes 
més noves, i de la que a través de les planes del setmanari 
d’aquell indret únicament ens arriba que el 7 de juliol del 
citat any, en el pati del convent dels teatins d’aquell lloc, 
la Congregació Mariana de la citada ciutat hi organitzà un 
concert on hi prengué part la orquesta que dirige el Maestro 
Sr. Vich. Conjunt que tornà sortir a escena durant l’ofici 
que a la parròquia felanitxera aquell any s’hi celebrà amb 
motiu de la festivitat de la Immaculada Concepció, i que 

78-Es refereix a s’Horta. Pedania pertanyent al terme municipal de Felanitx, 
situada entre aquella població i Portocolom.
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guiada pel protagonista del present treball acompanyà les 
diverses obres corals que s’interpretaren, segons el que es 
pogué llegir en El Felanigense del 10 del darrer mes de 1916.

Si la tasca que Bartomeu Vich realitzà a Felanitx com 
a director de banda i d’orquestra tot apunta que fou 
puntual, no es pot dir el mateix de l’activitat que hi 
feu com a cap de formacions corals. Així, altra volta a 
través de les columnes incloses en diverses edicions de 
El Felanigense, podem conèixer que Vich, pràcticament 
d’ençà dels noranta del vuit-cents i fins devers els vint 
del nou-cents, tengué cura de la direcció de varis cors que 
es pogueren escoltar especialment durant multitud de 
funcions religioses, que de certa magnitud s’enllestiren 
en aquella ciutat. Actes, com ara, l’ofici que els primers 
dies del setembre de 1910 tengué lloc a l’església de l’antic 
convent dels agustins de Felanitx. Cerimònia on hi predicà 
el prevere i compositor fill de Son Servera, mossèn Antoni 
Sancho 79, de qui en aquella ocasió, l’orfeó dirigit per Vich 
estrenà un trisagi a vàries veus, segons El Felanigense del 
10 del novè mes de 1910. Exemplar on també s’hi cita que 
el capvespre del dia anterior, la mateixa coral a les ordres 
del protagonista del present treball, interpretà una missa 
a tres veus del venecià Oreste Ravanello, durant una 
missa a la parròquia felanitxera. Uns afers que Bartomeu 

79-Antoni Sancho i Nebot (Son Servera, 1884 – Ciutat de Mallorca, 1961). 
Prevere i compositor, qui de 1905 a 1908 fou professor de cant gregorià a 
Roma, i llavors del Seminari de Mallorca. Endemés de dirigir l’Schola Can-
torum, Sancho Nebot fou cantor, mestre de capella i perfecte de música de 
la Seu de Palma, així com també director del Conservatori de Música de la 
Ciutat de Mallorca.
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Vich defensaria a Felanitx fins pràcticament poc abans de 
deixar aquella ciutat, i dels que a través de les planes del 
setmanari d’aquell indret ens arriben infinitat d’exemples 
més, com ara, el que aquell fill de Sencelles protagonitzà 
durant la Missa Nova de Bartomeu Nigorra. Religiós 
i músic felanitxer, que durant la darrera setmana de 
1915, a la parròquia del seu punt de naturalesa, hi oficià 
llur primera missa. Una cerimònia que comptà amb la 
participació d’Antoni Torrandell 80 com a organista, i amb 
la de mestre Vich al capdavant del cor participant. Músics, 
que segons el setmanari de Felanitx editat el 8 de gener de 
1916, ambdós actuaren de una manera tan magistral després 
d’interpretar una missa del compositor italià Licinio 
Refice, que los más entusiastas por la buena música no sabían 
decir su admiración.

Però, Bartomeu Vich, no només protagonitzà fetes com 
a director coral arreu del nucli felanitxer. Atès que altre cop 
gràcies als escrits incloses entre les planes de El Felanigense, 
podem saber que donà mostres de la seva destresa com 
a capità d’un orfeó a alguns dels llogarets pertanyents al 
que aleshores era el seu municipi d’adopció, llocs com ara: 
s’Horta, Cas Concos, o Es Carritxó. Punts, on el senceller hi 
dirigí un cor durant els oficis religiosos que de més relleu 
allà s’hi organitzaren, com ara, el que tengué lloc el 10 de 
setembre de 1904 a l’església dels concarrins amb motiu de 

80-Antoni Torrandell i Jaume (Inca, 1881 – Ciutat de Mallorca, 1963). Pro-
fessor, destacat organista, i especialment reconegut a com a compositor i com 
a pianista. Fill del també compositor Joan Torrandell i Campamar, amb qui 
inicià els estudis de música, completà la seva formació amb mestres de re-
conegut prestigi arreu de Palma, Madrid i París. Ciutats on també hi donà 
diversos recitals, i s’hi editaren algunes de les seves composicions.



102

Bartomeu Vich i Bennàssar (Sencelles, 1862 – Ciutat de Mallorca, 1938).
 Una vida dedicada a la música

les seves festes patronals. Moment, quan el protagonista 
d’aquest treball hi guià una missa del popular compositor 
Hilarión Eslava, tal i com es recollí cinc dies després en El 
Felanigense.

El prevere i compositor serverí Antoni Sancho i Nebot,
de qui a principis del mes de setembre de 1910, l’orfeó que 

dirigia Bartomeu Vich estrenà un trisagi durant una cerimònia 
organitzada a l’església de l’antic convent 

de Sant Agustí de Felanitx.
Imatge propietat de l’autor d’aquest treball.
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El compositor, pianista i organista inquer 
Antoni Torrandell i Jaume.

L’any 1915 polsà l’orgue de la parròquia de Sant Miquel
de Felanitx durant la Missa Nova del prevere

i músic natural d’aquella ciutat, Bartomeu Nigorra.
Cerimònia on Bartomeu Vich hi dirigí el cor participant.

Imatge extreta del treball de Ramón Sobrino:
Antoni Torrandell (1881 – 1963): harmonies franceses a la Mallorca 

del segle XX.
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Segons les fonts, en el terme de Felanitx el nostrat músic 
no només hi capitanejà una banda, una orquestra i diversos 
orfeons. Atès que de nou per mitjà de les informacions 
que ens arriben a través de les columnes publicades en el 
setmanari d’aquella població, sabem que entre els noranta 
del XIX i els primers anys de la centúria vinent, hi portà 
la batuta durant diverses funcions d’òpera i sarsuela. 
Uns espectacles que segons l’hemeroteca local causaren 
l’admiració del públic, i que tengueren lloc en el saló de 
la societat del Centro Filharmónico Teatral 81 d’aquella 
població. Activitat de la que per exemple en parlà a voler 
El Felanigense del 23 d’octubre de 1890. Mitjà, que anuncià 
que tres dies després es posaria por vez primera en escena 
en el coliseu d’aquell indret La Traviata, cuya música es del 
inmortal Verdi. Unes representacions de les que el nostrat 
senceller en tengué cura de la seva direcció, i que la part 
vocal anà a càrrec d’un elenc d’actors i cantants a qui Vich 
havia educat per a tal fi. Mestre, que segons El Felanigense 
del 24 del penúltim mes del 90 del vuit-cents, al final del 3er 
Acto d’aquella popular òpera va ser llamado al palco escénico 
per tal de rebre les ovacions que li tributà el respectable. Set 
dies després d’haver-se publicat aquella nota, la mateixa 
companyia d’artistes a les ordres de Bartomeu Vich, en el 

81-Societat recreativa fundada el 1882 i conformada en gran mesura per 
membres de la burgesia felanitxera, que a finals del mes d’octubre d’aquell 
any, a la seva seu, ubicada a un casal del carrer de l’Aigua, s’hi inaugurà un 
teatre. Es tractava d’una sala amb capacitat per a 435 persones, decorada amb 
motllures de guix i pintures murals realitzades per l’artista ciutadà Antoni 
Arrom, que comptava amb un gran escenari, lloc per a allotjar l’orquestra, en-
demés d’un pati de butaques i diverses llotges. Un espai considerat el primer 
teatre que com a tal tengué Felanitx, i que fins a l’any 1902 oferí una activa 
i variada cartellera.
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mateix saló, representava Mis dos mujeres. Sarsuela amb 
llibret de Luís Olana i música de Francisco Asenjo Barbieri, 
de la que El Felanigense del 6 de desembre en diria que la 
dirección estuvo brillante como todas las que dirigen nuestros 
paisanos, los srs. Barceló 82 y Vich.

Per mitjà dels escrits publicats per aquell setmanari, 
però en la seva edició del darrer dia del novembre de 1902, 
coneixem que en el marc de la festivitat de Santa Cecília 
de Roma, en el Centro Filharmónico Teatral de Felanitx 
Bartomeu Vich hi dirigí la representació de la sarsuela El 
rey que rabió, de Ruperto Chapí. Dos anys després, altra 
volta a través de l’hemeroteca de la referida  publicació, 
ens consta que una companyia lírica guiada per un tal 
Marcó de llinatge, a la mateixa sala, hi havia de representar 
els títols: La leyenda del monje, La alegría de la huerta, El cabo 
primero, i La Revoltosa. Unes funcions del que en diuen el 
género chico, a les que hi prengueren part artistes forans 
que per aquells dies gaudien de cert renom a nivell estatal, 
com ara les tiples María Moretó i Conchita Salavador, o el 
tenor Juan Gil Rey entre d’altres, i que comptaren amb la 
participació de Vich com a director dels cors participants, 
tal i com es pot llegir en El Felanigense del 19 de novembre 
de 1904.

Setmanari, per mitjà del qual, coneixem bona part de 
la fesomia i destresa que Bartomeu Vich tendria com 
a intèrpret de piano, i que ens aporta infinitat de noves 
referides al caramull de recitals que aquell senceller 

82-Es tracta de Joan Barceló i ?. Músic i compositor natural de Palma, qui 
entre els anys 1885 i 1890 residí a Felanitx on hi treballà com a director, i on 
almenys, hi estrenà el seu pasdoble per a banda El espadachín.
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participà com a pianista, arreu d’algunes cases particulars 
del Felanitx del moment, en el saló del Centro Filharmónico 
Teatral d’aquella localitat, i en els teatres Principal 83 i 
Novedades 84 de la mateixa ciutat.

De les audicions que com a pianista Vich oferí a 
diverses cases particulars felanitxeres d’aquells dies, citar, 
per exemple, la que el misser i polític Salvador Vidal, àlies 
Vica85, el capvespre del 28 d’agost de 1894 organitzà a la 
seva morada, amb motiu de les festes de Sant Agustí. Una 
reunió que segons el que s’escrigué en El Felanigense del 10 
de setembre d’aquell any, i també, tal i com havia expressat 
El Almudaina el primer dia del mateix mes i any, Matilde 
Escalas 86 i el nostrat senceller hi acompanyaren diversos 
fragments d’òperes i sarsueles que foren entonats per 

83-Sala alçada l’any 1902 en el carrer del Bisbe Puig de Felanitx per inicia-
tiva de Joan Ordinas i Cruellas. Es tractava d’un luxós coliseu amb capacitat 
per a més de cinc centenars de persones, que el 1962 fou convertit en sala de 
cinema, passant a funcionar com a tal fins a finals dels anys vuitanta del segle 
XX, quan tancà definitivament. A les primeries del segle XXI el seu interior 
fou desmantellat, i el seu edifici reconvertit en pàrquings i habitatges.
84-Teatre inaugurat l’any 1910 en el carrer d’en Pizà de Felanitx, que es 
mantingué actiu com a tal durant 8 anys, sent llavors reconvertit en sala de 
cinema. Edifici que després del seu tancament definitiu restà vàries dècades 
en desús, fins que a principis del segle XXI fou reformat i reconvertit en seu 
de la Biblioteca Pública Municipal Joan Estelrich de Felanitx.
85-Salvador Vidal i Valls de Padrines, àlies Vica (Felanitx, 1868 – 1930). 
Misser i polític. Fou batle de Felanitx pel bàndol fusionista en diverses oca-
sions, endemés de vicepresident de la diputació.
86-Matilde Escalas i Xamení (Ciutat de Mallorca, 1870 – 1936). Composito-
ra i pianista, membre de la família  santanyinera coneguda popularment amb 
el sobrenom dels de Cal Reiet.
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Rosina Escalas 87, Maria Josepa Valls de Padrines 88, María 
Rissarelli 89, i pel baríton felanitxer Llorenç Prohens. Una 
casa que pel Sant Agustí de tres anys després hostejaria 
una nova vetllada musical de fesomia lírica, on segons la 
premsa local, Vich hi polsà de nou el piano 90. Intèrpret 
que el 18 de desembre d’aquell any tornà a participar 
d’una audició en els salons de la llar de la família Vidal, 
aquella volta en companyia de l’aplaudit músic Óscar de 
la Cinna91. Aristòcrata, pianista i compositor hongarès de 
reconegut prestigi a nivell europeu, que s’havia format al 
costat del reputat Franz Listz, i que segons l’hemeroteca, 
durant aquell vetllada interpretà diverses obres en solitari 
de la seva autoria, a banda d’algunes peces per a piano 
a quatre mans amb Vich. Músic, qui juntament amb 
alguns cantants participà del concert que el professor Joan 
Ordinas 92 el 29 d’agost de 1902 enllestí a la seva llar de 

87-Rosina Escalas i Xamení (Ciutat de Mallorca, 1872 – 1945). Cantant afici-
onada, germana de l’anterior, i esposa del filòleg i historiador mallorquí Rafel 
Ballester i Castell.
88-Es tracta de la felanitxera aficionada al cant Maria Josepa Valls de Pa-
drines i Burguera. Era germana del compositor Joan Valls de Padrines i Bur-
guera (Felanitx, 1841 – 1930), i a través de la premsa local, ens arriba que 
participà de diverses vetllades líriques parades arreu de vàries cases pudents 
del seu indret de naturalesa.
89-María Rissarelli. Soprano italiana de cert renom, que entre els anys vui-
tanta i noranta del segle XIX actuà a de diversos indrets i teatres de Mallorca.
90-Informació extreta de El Felanigense, en la seva edició del 4 de setembre 
de 1897.
91-Oscar de la Cinna (Budapest. Hongria, 1836 – Jerez de la Frontera, 1906). 
Aristòcrata, pianista, i compositor de reconegut prestigi internacional, que 
durant les darreries del XIX visqué i actuà per Mallorca.
92-Joan Ordinas i Cruellas (Santa Maria del Camí, 1875 – Felanitx, 1936). 
Llicenciat en filosofia i lletres, fill del compositor Bartomeu Ordinas i Bauçà 
(Santa Maria del Camí, 1842 – Ciutat de Mallorca, 1929). Era fill i espòs de 
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Felanitx, amb motiu de les festes agustines. Reunió de la 
que El Felanigense del penúltim dia d’aquell mes i any en 
digué que s’hi havia fet un rato de buena música, cantando 
divinamente las simpáticas Srtas. Ordinas 93 algunas piezas 
de ópera, entre ellas diferentes trozos de Aida, y La Favorita; 
igualmente que la Srta. Feliu y la Srta. Huguet, que cantaron 
admirablemente algunas romanzas de salón acompañadas al 
piano por el inteligente profesor Dn. Bartolomé Vich.

Segons la premsa, en reiterades ocasions Vich també 
convertí la seva residència de Felanitx en una improvisada 
sala de concerts. Unes soirées de les que el setmanari 
d’aquella població en parlà, com ara, de la que tengué 
lloc vespre del 10 de juliol del darrer any de la denovena 
centúria. Data, quan aquell fill de Sencelles, a ca seva, 
organitzà una vetllada musical en la que tomaron parte las 
Sras. Condesa de Sequier 94, Gralla 95, las Srtas. Gispert, Huguet, 
Mulet, y los Srs. Vich, Roig 96 y Prohens, segons el que es 
pot llegir en El Felanigense del 15 de juliol de 1899. Una 
audició similar a la que amb motiu del seu sant preparà pel 

felanitxeres, motiu pel qual fixà la seva morada a Felanitx. Ciutat on entre els 
anys 1934 i 1936 hi dirigí el seu institut de segona ensenyança.
93-Es tracta de Maria Teresa i Margalida Ordinas Arnau. Filles de Joan Ordi-
nas Cruellas i la seva esposa Francina Arnau Vadell.
94-Es tracta de Marie de Séguier, esposa del comte Ulysse de Séguier. Aris-
tòcrata francès, militar, humanista i diplomàtic, que per les darreries del segle 
XIX fixà la seva residència a Mallorca. Després de viure a la Vileta, l’any 
1898 aquell matrimoni passà a Felanitx, i d’allà a Santa Maria del Camí, on 
el 1909 ell finí.
95-Es tracta de Micaela Emília Gralla, esposa del terratinent felanitxer Mi-
quel Caldentey, propietari de la possessió de Son Sard, entre d’altres béns.
96-Es refereix al tenor de Felanitx Joan Bou i Roig.
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capvespre del 24 d’agost de 1904, i de la que el setmanari 
de Felanitx, tres dies després en digué:

El miércoles último, con motivo de su fiesta onomástica, 
nuestro amigo el Maestro D. Bartolomé Vich, celébrose 
en su casa una velada musical de grato recuerdo. En ella 
tomaron parte los más aventajados alumnos de su academia, 
pertenecientes a un y a otro sexo, que ejecutaron con 
maravillosa perfección y entre los aplausos continuos de la 
multitud un escogido programa.

(sic.)

Vetllada que l’hemeroteca ens informa que anà 
acompanyada d’un recital on s’hi escoltaren  peces per a 
piano a dues i a quatre mans de: Hummel, Chopin, Haydn, 
Leybach, o Grieg, entre d’altres, i on també s’hi aplaudiren 
diverses àries i fragments d’òperes i sarsueles. Una reunió 
que acabó muy cerca de las dos de la madrugada segons la 
premsa de Felanitx, i que la part musical anà a càrrec de 
Vich, de diversos alumnes seus, com ara: les germanes 
Noguera, Maria Obrador, Margalida Porcel, Maria Huguet, 
o María de los Dolores Gispert entre d’altres, a més de llur 
primogènit, son nebot Antoni, i el tenor Ramonet. Malnom 
de Ramon Vicens 97, un dels cantants de més relleu que per 
aquells dies havien fruitat en el llevant i migjorn mallorquí, 
a qui Bartomeu Vich acompanyà en innumerables ocasions 
segons el que ens arriba per mitjà de diversos escrits, com 

97-Ramon Vicens i Garcies, àlies Ramonet (Felanitx, 1876 – 1956). Cantant 
tenor. Després d’haver estudiat cant a Felanitx amb Joan Bou, reiterades ve-
gades actuà a diversos indrets de Mallorca, especialment de Palma i Felanitx. 
Endemés, feu part de muntatges d’òperes en El Liceu de Barcelona, i en el 
Teatro Colón de Buenos Aires.
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ara, el que el nebot del protagonista d’aquestes pàgines 
Antoni Vich i Cladera, l’any 1940 inclogué dins Recuerdos 
de antaño. Treball on hi llegim que a més dels tenors Bou 
i Ramonet, i el baríton Prohens, al llarg de la seva carrera, 
mestre Vich també va acompanyar el manacorí Miquel 
Riera 98. Aquell famoso bajo aclamado y aplaudido en los 
mejores teatros del mundo!, que segons la citada obra cuando 
iba los veranos a su ciudad natal Bartomeu Vich le repasaba el 
repertorio y alguna que otra ópera nueva.

Tant el saló del Centro Filharmónico Teatral de Felanitx, 
com el del Teatre Principal, i el del Novedades de la mateixa 
ciutat, en reiterades ocasions també acolliren espectacles de 
tarannà profà i distinta casuística, on el nostrat senceller hi 
deixà palès la seva habilitat com a pianista acompanyant. 
Altra vegada les cròniques publicades entre les columnes 
de El Felanigense durant la darrera dècada del XIX i les 
acaballes dels vint de la centúria següent, ens ajuden 
a dibuixar el perfil que tengueren algunes d’aquelles 
audicions, i com no, el que Bartomeu Vich tendria com a 
músic, en concret, com a intèrpret de piano. Així, a través 
de notes com la publicada el Dissabte de Nadal del 97, 
sabem que cinc dies abans, el Centro Filharmónico Teatral 
acollí un altre recital a càrrec del reconegut músic Oscar de 
la Cinna. Pianista i compositor, qui durant aquella vetllada, 
altra volta tornà a interpretar peces en solitari, endemés 
d’algunes a quatre mans amb Bartomeu Vich. Vetllada 
on segons la citada edició de El Felanigense, el baríton 

98-Miquel Riera i Sureda, àlies Canova. (Manacor, 1859 – 1939). Cantant 
baix, considerat una de les primeres figures de la lírica del seu temps, que 
arribà a actuar a molts dels millors teatres d’Europa, Rússia i Amèrica.
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Llorenç Prohens també hi prengué part cantant como solo 
él sabe hacerlo algunas romanzas muy bonitas. Setmanari que 
l’antepenúltim dia del darrer mes de l’any 1900, publicava 
que denou dies abans, en el aquell mateix saló, hi havia 
tengut lloc un espectacle on davant un nombrós públic 
es mostraren les possibilitats d’un fonògraf. Un aleshores 
novell aparell que el seu propietari, aprovechando la ocasión 
de encontrarse de paso en esta ciudad el tenor de zarzuela Sr. 
Romaní, ha conseguido que dicho tenor cante la gran aria O 
Paradino del cuarto acto de la ópera La Africana del inmortal 
maestro Meyerbeer, que será acompañada al piano por el Sr. Vich 
y reproducida instantáneamente por el fonógrafo en presencia 
del público. Tot un show on aquell fill de Sencelles hi 
acompanyà amb el piano diverses àries d’òperes i sarsueles, 
que foren interpretades pel tenor italià Giuliano Romaní, 
i on també hi participà el guitarrista Bartomeu Calatayud, 
aleshores de 8 anys d’edat 99. Un ja destacat músic i futur 
compositor, que el 20 de maig de 1919 tornaria a Felanitx 
per tal de participar d’un concert en el seu principal teatre. 
Audició que segons El Felanigense del 24 del cinquè mes 
d’aquell any, Calatayud hi sonà el violoncel en companyia 
de Bartomeu Vich al piano, i del nebot d’aquest, Antoni 
Vich al violí, i que havia estat organitzada pel Cercle 
Recreatiu 100 d’allà a benefici de les obres de millora del 
camí del puig de Sant Salvador d’aquella ciutat. Societat 
recreativa i cultural que el capvespre del 19 del primer mes 

99-Bartomeu Calatayud i Cerdà (Ciutat de Mallorca, 1882 – 1973). Violon-
cel·lista, compositor i especialment reconegut com a guitarrista, format com a 
tal al costat de grans mestres com ara, Francisco Tárrega o Emili Pujol.
100-Societat cultural i recreativa fundada el gener de 1916 per diversos mem-
bres de la burgesia local, que restà activa fins a les darreries de l’any 2015. 
Tenia la seva seu en els baixos d’un casal de la plaça de l’Arraval de Felanitx.
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de 1917, a la seva seu, hi tengué lloc un recital de violí i 
piano a càrrec del violinista Joaquim Pinya 101 i mestre Vich, 
segons el que aquell mateix dia anunciaren les pàgines 
de El Felanigense. Setmanari, que el 19 de gener de 1901 
havia informat al seus lectors que en dies vinents, actuaria 
a Felanitx Matilde León 102. Tiple castellana, qui després 
de defensar el paper de Rosario durant les funcions que 
de la sarsuela El cabo primero els darrers dies del primer 
mes de 1901 s’havien fet en el Centro Filharmónico Teatral 
felanitxer, en aquell mateix saló, el capvespre del 10 de 
febrer, hi oferí un recital líric acompanyada per Bartomeu 
Vich al piano. Concert on també hi prengué part el baríton 
Floquet, i on la banda de guitarras y bandurias dirigida por el 
Sr. Oliver 103 hi interpretà varias piezas de su repertorio (sic.), 
segons el que mitja dotzena de dies després publicaria El 
Felanigense.

101-Joaquim Pinya i Portes (Ciutat de Mallorca, 1896 – 1982). Violinista 
i compositor. Fou concertino de l’orquestra del Teatre de Líric de Palma, i 
donà recitals com a solista i fen part de grups de cambra a diverses sales de 
Mallorca. Com a compositor, és l’autor de vàries obres per a piano, una salve, 
i un pasdoble per a banda.
102-Matilde León i ? (?). Soprano espanyola, que entre les darreries del XIX 
i fins a l’entorn dels anys trenta del segle posterior, per mitjà de l’hemeroteca 
ens consta que actuà arreu de diversos teatres del seu país nadiu, especial-
ment durant muntatges de sarsueles.
103-Mateu Oliver i Bauçà, àlies Capbaix (Felanitx, 1871 – 1952). Músic i 
compositor. Instrumentista de vent, endemés de dirigir diverses orquestres 
i orquestrines, entre els anys 1903 i 1948 fou el director titular de la banda 
de música de la seva ciutat de naturalesa. Com a compositor, sabem que fou 
l’autor d’un pasdoble i dues marxes per a banda.
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El 9 de novembre de 1902, en el carrer del Bisbe Puig 
de Felanitx s’hi inaugurava un nou coliseu, molt més gran 
i amb millors prestacions que el que d’ençà de feia dues 
dècades existia en el carrer de l’Aigua de la mateixa ciutat, 
i que era conegut com el Centro Filharmónico Teatral. Es 
tractava d’una sala amb capacitat per a més de mig milenar 
de persones, pati de butaques, diverses altures de llotges i 
galliner, que havia estat alçada per iniciativa del professor 
santamarier instal·lat en aquella ciutat, Joan Ordinas. Un 
espai al que batejaren amb el nom de Teatre Principal, i 
que prest absorbiria la cartellera del Centro Filharmónico. 
Saló, que encetat l’any 1903 acabà tancant. Un nou teatre 
que la seva programació també comptà reiterades vegades 
amb la presència de Bartomeu Vich.  De qui per mitjà de 
El Felanigense del 23 de novembre de 1907, coneixem que 
durant la nit del dia anterior hi fou fortament ovacionat 
després d’acompanyar al piano a la notable violinista Cristeta 
Goñi de 9 años 104, durant un recital que el públic demanà es 
repetís, segons l’hemeroteca. Motiu pel qual, el capvespre 
del 25 del penúltim mes, Goñi tornà a actuar en aquella 
sala junt amb la tiple de Opera Sra. Magdalena Riera, el tenor 
Ramonet, y los profesores Miralles 105 y Vich, tal i com el 10 de 
desembre publicaria El Felanigense.

104-Cristeta Goñi i ? (Aragó, 1898 – Amèrica ?, s. XX). Violinista virtuosa 
des dels dies de la seva infantesa, coneguda amb diversos sobrenoms, prin-
cipalment amb el de L’étoile du violon. Considerada una nina prodigi, donà 
mostra de la seva destresa arreu de les capitals més punteres d’Espanya, Eu-
ropa i d’ambdues Amèriques. Era filla del músic i compositor Eladio Goñi i 
Aracil, qui durant els anys vuitanta de la denovena centúria visqué i treballà 
a diversos indrets de Mallorca, com ara Sóller.
105-Es tracta de Sebastià Miralles i Sbert (Ciutat de Mallorca, 1870 – 1955). 
Compositor, pianista, professor de música i articulista, alhora que germà de 
monsenyor Joan Miralles, qui fou bisbe de Mallorca.
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Vuit anys després de la inauguració del Teatre Principal 
de Felanitx, en el carrer d’En Pizà del mateix indret obria 
les seves portes un nou coliseu: El Novedades. Un saló 
que la seva programació no desbaratà la del Principal, 
i que també fou testimoni de la vàlua musical de Vich, 
qui en aquell espai hi polsà el piano reiterades vegades, 
per exemple, la nit del 23 d’agost de 1910. Data, quan el 
nostrat senceller hi participà d’un concert a benefici de 
la família del nàufrag Antoni Oliver. Vetllada on la tiple 
Srta. Ladaria 106, el maestro Vich, el tenor Ramonet y otros 
muchos aficionados hi feren les delícies del respectable, 
segons el que quatre dies després es pogué llegir en El 
Felanigense. Setmanari que el 5 d’abril de 1913 informava 
als seus lectors que l’endemà, en aquella mateixa sala, els 
membres del cercle de La Juventud Conservadora local hi 
organitzarien una velada literario-musical, on hi polsarien 
el piano les deixebles del senceller Matilde Forteza, 
Margalida Caldentey i Maria Vidal. Una reunió on també 
hi prengueren part el tenor Ramon Vicens, el clarinetista 
Miquel Quetglas, i el violinista Josep Forteza 107. Músics 
felanitxers, a qui el protagonista d’aquest treball durant 
aquella vetllada acompanyà al piano.

106-Es tracta de la tiple mallorquina Isabel Ladaria. Cantant, que després 
d’haver actuat com a soprano lírica a diversos indrets de la seva illa de na-
turalesa, d’Espanya, i a punts d’Alemanya, cap a mitjans dels anys vint del 
segle XX es presentà com a cupletista, batejada artísticament com Isabelita 
Ladary o La Ladary.
107-Josep Forteza i Adrover (Felanitx, 1884 – Ciutat de Mallorca, 19?). Vio-
linista i director de diverses agrupacions corals de Felanitx, com ara l’orfeó 
de Sa Recreativa. Es casà amb la felanitxera Matilde Librada Forteza i Miró, 
àlies Bibí, qui estudià piano amb mestre Vich.
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Instrument que Vich dominava, i que n’havia aprés la 
seva tècnica durant llur etapa de formació a l’escolania del 
santuari de Lluc, que el primer de febrer de 1920 hagué 
de polsar sense fer-ne comptes en el principal teatre de 
Felanitx, després que un pianista de llinatge Jordà, segons 
El Felanigense del 3 de febrer del citat any, hagués tengut la 
poca apresión de tomar el tren pocas horas antes de empezar la 
función. Fet, que l’impedia poder acudir a acompanyar les 
funcions que en aquell coliseu, el dia assenyalat, el Cercle 
Recreatiu de Felanitx hi havia organitzat de la sarsuela 
Molinos de viento. Motiu pel qual el Sr. Vich fue al piano sin 
haber ensayado la obra, escuchando una ovación que fue a la vez 
protesta contra el proceder del Sr. Jordá, tal i com publicà el 
setmanari de Felanitx.
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Joan Bou i Roig, artísticament batejat com Giovanni, o Juan 
Roig, i popularment conegut com El tenor Bou. Cantant 
felanitxer de reconegut prestigi a nivell mundial, a qui 
Bartomeu Vich acompanyà al piano o a l’orgue durant 

diversos concerts i cerimònies religioses.
Imatge gentilesa de dona Antònia Nicolau i Monserrat.
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Llorenç Josep Prohens i Juan, àlies Floquet. Baríton de Felanitx 
que innumerables vegades fou acompanyat per Bartomeu 

Vich al piano o a l’orgue al llarg de recitals i actes religiosos 
organitzats en aquella ciutat.

Imatge extreta del Centre de Recerca Històric-Musical 
de les Illes Balears.
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La soprano italiana María Rissarelli. Artista a qui el 1894 
Bartomeu Vich acompanyà al piano durant un recital 

organitzat a la residència de Felanitx de Salvador Vidal, àlies 
Vica, amb motiu de les festes de Sant Agustí.
Postal propietat de l’autor d’aquest treball.
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La pianista i compositora Matilde Escalas i Xamení. L’any 1894 
participà juntament amb Bartomeu Vich i altres músics, d’una 

reunió musical organitzada amb motiu de les festes de Sant 
Agustí a la llar de Felanitx de Salvador Vidal, àlies Vica.

Imatge publicada el 10 d’abril de 2021 per Diario de Mallorca.
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La pianista Marie de Séguier. Esposa de l’aristòcrata, militar,
humanista i diplomàtic francès resident a Mallorca, 

Ulysse de Séguier.
El 1899 polsà el piano durant una vetllada musical

enllestida a la morada de Felanitx de Bartomeu Vich.
Imatge propietat de l’autor d’aquest treball.
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El famós baix manacorí Miquel Riera i Sureda, a qui 
Bartomeu Vich acompanyà en reiterades ocasions segons els 

escrits d’Antoni Vich i Cladera.
Imatge gentilesa de don Bartomeu Matamalas i Grimalt.
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El tenor de Felanitx Ramon Vicens i Capó, àlies Ramonet,
a qui Bartomeu Vich acompanyà al piano i a l’orgue

al llarg de multitud de recitals i cerimònies religioses.
Dibuix realitzat per Joan Maimó, publicat

pel setmanari Felanitx el 27 de novembre de 1943.
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La violinista Cristeta Goñi.
Considerada una nina prodigi, fou coneguda amb e

l sobrenom de L’étoile du violon.
L’any 1907 donà dos recitals del seu instrument en el Teatre 

Principal de Felanitx acompanyada per 
Bartomeu Vich al piano.

Imatge extreta del treball de Josep-Joaquim Esteve Vaquer:
Història de les bandes de música de Mallorca, volum I.
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La cantant mallorquina Isabel Ladaria.
L’agost de 1910 oferí un concert en el 

teatre Novedades de Felanitx
acompanyada al piano per Bartomeu Vich.
Postal propietat de l’autor d’aquest treball.
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El guitarrista, compositor i violoncel·lista palmesà 
Bartomeu Calatayud i Cerdà.

L’any 1919 oferí un recital en el Teatre Principal
de Felanitx organitzat pel Cercle Recreatiu d’aquella ciutat,

a benefici de les obres del camí del 
puig de Sant Salvador del mateix indret.

Concert on hi polsà el violoncel, fent part d’un trio format per 
Antoni Vich Cladera al violí, i amb Bartomeu Vich al piano.

Imatge extreta del Centre de Recerca 
Històric-Musical de les Illes Balears.
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El 1884 mestre Bartomeu Vich es mostrava oficialment 
per primera vegada com a compositor, durant el multitu-
dinari acte que el 10 d’agost d’aquell any s’organitzà en 
el santuari de Lluc amb motiu de la Coronació Pontifícia 
de la seva Mare de Déu. Cerimònia, on el nombrós públic 
assistent hi aplaudí una pàgina coral signada per aquell 
músic de 22 anys d’edat, bastida a partir d’un poema 
dedicat a la imatge mariana de Lluc, original del literat 
ciutadellenc Josep Maria Quadrado, titulat Ama els penyals 
la Verge Soberana (sic.). Opera prima del nostrat senceller, a 
la que com a mínim seguirien divuit títols més. Un 89’47% 
dels quals tendrien fesomia religiosa, o bé serien engen-
drats amb la intenció d’omplir moments d’actes de taran-
nà litúrgic, degut als vincles que existiren entre Vich i l’es-
tament religiós al llarg de tota la seva carrera professional. 
Músic i autor d’obres de tall neoromàntic i correctament 
resoltes des del punt de vista acadèmic, alhora que gens 
agosarades harmònica o estructuralment parlant, que 
gaudiren de cert èxit especialment entre els feligresos del 
santuari de Lluc, i entre els dels diversos temples del Fe-
lanitx del temps del seu creador, segons el que ens arriba 
especialment a través de l’hemeroteca.



· III ·
catàleg
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· catàleg ·

· títol: Adonai glorioso su nombre.
· subtítol: no en presenta.
· plantilla: cor a l’uníson amb acompanyament d’orgue.
· any de composició: no es coneix amb exactitud.
· altres dades d’interès: obra que sembla si hauria 
estat composta entre els anys 1887 i 1934,temps, quan 
Bartomeu Vich restà al capdavant de l’orgue de la 
parròquia de Sant Miquel de Felanitx.
· font: partitura manuscrita, presumiblement hològrafa, 
custodiada a l’Arxiu Parroquial de Felanitx.

· títol: Alegrate Israel (sic.)
· subtítol: no es coneix.
· plantilla: no es coneix.
· any de composició: 1901.
· altres dades d’interès: motet, que segons la font 
d’hemeroteca consultada, durant els primers dies del 
desembre de 1901 s’estrenà a Barcelona en el transcurs 
d’un concert organitzat a la capella de la congregació 
de les Germanes Adoratrices d’aquella capital.
· font: El Felanigense, 14 / XII / 1901.

· títol: Ama els penyals la Verge Soberana (sic.)
· subtítol: no en presenta.
· plantilla: cor a quatre veus.
· any de composició: 1884.
· altres dades d’interès: obra considerada la primera 
composició musical de Bartomeu Vich, estrenada el 
10 d’agost de 1884 durant la cerimònia parada en el 
santuari de Lluc amb motiu de la Coronació Pontifícia 
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de la seva Mare de Déu. Es tracta d’una pàgina bastida 
a partir d’un poema homònim dedicat a la citada verge, 
original del literat menorquí Josep Maria Quadrado 108.
· font: Rosselló Monserrat, Bartomeu. Bartomeu Vich 
Bennàssar. Dins: XIII Simpòsium de l’orgue. Ed. 
Fundació ACA. Mallorca. 2006.

· títol: Amparo.
· subtítol: Polca.
· plantilla: piano.
· any de composició: entre els anys 1888 i 1889.
· altres dades d’interès: obra dedicada a la seva alumna 
de Felanitx Empar Ramon, que el 16 de març de 1889 
fou editada a Palma per mitjà de la revista La Tortuga.
· font: exemplar de l’edició original custodiat a la 
Biblioteca Bartomeu March de Palma.

· títol: Avemaría.
· subtítol: no en presenta.
· plantilla: dues veus amb acompanyament d’orgue.
· any de composició: no es coneix.
· altres dades d’interès: *
· font: Forteza Forteza, Rafel. Composiciones de músicos 
mallorquines que figuran en el inventario del Archivo 
Musical del Santuario de Nuestra Señora de Lluch (sic.). 
Dins: VII  Simpòsium de l’orgue. Ed. Fundació ACA. 
Mallorca. 2000.

108-Josep Maria Quadrado i Nieto (Ciutadella, 1819 – Ciutat de Mallor-
ca, 1896). Apologista catòlic, arxiver i literat menorquí, considerat uns dels 
màxims exponents de la literatura romàntica de les Illes Balears.
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· títol: Cántics per a la peregrinació a Sant Salvador (sic.)
· subtítol: no en presenta.
· plantilla: cor a l’uníson.
· any de composició: 1909.
· altres dades d’interès: segons l’expressat en El 
Felanigense del 22 d’octubre de 1909, s’entén que 
Bartomeu Vich hauria compost aquesta obra amb 
motiu d’una peregrinació que a mitjan del mes 
d’octubre d’aquell any es feu al santuari del puig de 
Sant Salvador de Felanitx.
· font: manuscrit hològraf propietat de dona Maria 
Vich i Nadal.

· títol: Coros per a la festa del centenari del Quixot (sic.)
· subtítol: no es coneix.
· plantilla: cor.
· any de composició: 1910.
· altres dades d’interès: segons el que es recull a la font 
consultada, l’estrena d’aquesta obra hauria tengut lloc 
a Felanitx durant el transcurs d’un concert organitzat 
els primers dies  del mes maig de 1910 en el Teatre 
Principal d’aquella ciutat.
· font: El Felanigense, 13 / V / 1910.

· títol: Himne a la Mare de Déu de la Salut.
· subtítol: no es coneix.
· plantilla: no es coneix, tot i que s’albira que fos per 
a cor.
· any de composició: 1931.
· altres dades d’interès: *
· font: Parets Serra, Joan. Maria Antònia Salvà: poemes 
musicats. Ed. Ajuntament de Llucmajor.Mallorca. 1998.



132

Bartomeu Vich i Bennàssar (Sencelles, 1862 – Ciutat de Mallorca, 1938).
 Una vida dedicada a la música

· títol: Himno a San Vicente de Paül.
· subtítol: no es coneix.
· plantilla: cor a l’uníson amb acompanyament d’har-
mònium.
· any de composició: 1892.
· altres dades d’interès: obra estrenada el 15 de setembre 
de 1892 durant l’acte de benedicció de la capella de 
la Germanes de la Caritat de Felanitx, segons la font 
consultada.
· font: El Católico Balear, 17 / IX / 1892.

· títol: Himno á Santa Teresa de Jesus (sic.).
· subtítol: no en presenta.
· plantilla: cor a quatre veus amb acompanyament 
d’orgue.
· any de composició: no es coneix.
· altres dades d’interès: obra dedicada a sor Manuela 
Vadell 109.
· font: partitura manuscrita, presumiblement hològrafa, 
que és part de l’Arxiu Parroquial de Felanitx.

· títol: Himno al monumento.
· subtítol: no es coneix.
· plantilla: cor a l’uníson.
· any de composició: 1934.
· altres dades d’interès: obra amb lletra de la poetessa 
Maria Antònia Salvà 110, estrenada dia primer de juliol 

109-Manuela Vadell i Fiol, Aina Maria en el segle (Felanitx, 1853 – Ciutat de 
Mallorca, 1899). Religiosa de la congregació de la Caritat, que després d’ha-
ver cursat la carrera de magisteri a Palma, exercí la seva professió a diversos 
centres de Felanitx.
110-Maria Antònia Salvà i Ripoll (Ciutat de Mallorca, 1869 – Llucmajor, 
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de 1934 durant l’acte de benedicció del monument a 
Crist Rei, alçat a un mirador del puig de Sant Salvador 
de Felanitx.
· font: El Felanitxer, 7 / VII / 1934.

· títol: Himno de la coronación pontificia de la V. de San 
Salvador de Felanitx (sic.).
· subtítol: no en presenta.
· plantilla: cor a l’uníson.
· any de composició: 1934.
· altres dades d’interès: himne escrit amb motiu de la 
coronació pontifícia de la Mare de Déu que es venera 
a la capella del santuari del puig de Sant Salvador de 
Felanitx, estrenat durant tal cerimònia de coronació, 
organitzada el 8 de setembre de 1934 en el replà de la 
parròquia d’aquella ciutat.  
· font: manuscrit hològraf propietat de dona Maria 
Vich i Nadal.

· títol: Julia.
· subtítol: Mazurca.
· plantilla: piano.
· any de composició: entre 1888 i les primeries de 1889.
· altres dades d’interès: obra editada a Palma a través 
de la revista La Tortuga el 9 de febrer de 1889, dedi-
cada a Júlia Josepa Suau de Felanitx, per aquells dies 
alumna de Bartomeu Vich. Afegir que el 16 febrer del 
mateix any, el mitjà que edità aquella partitura de Vich 
informava: tots es nostros suscriptors que vulgan tení en 
papé milló, se Mazurca que publicàrem a nes número pasat, 

1958). Poeta i traductora, considerada la primera poetessa moderna en llen-
gua catalana, endemés d’una peça clau de la Renaixença mallorquina.
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poren pasà per Can Tous plasa de Cort 14, y els ho barataran 
en 25 cèntims de peseta (sic.)
· font: exemplar de l’edició original custodiat a la 
Biblioteca Bartomeu March de Palma.

· títol: Misa.
· subtítol: no es coneix.
· plantilla: cor a quatre veus amb acompanyament 
d’orgue.
· any de composició: no es coneix.
· altres dades d’interès: *
· font: Rosselló Monserrat, Bartomeu. Bartomeu Vich 
Bennàssar. Dins: XIII Simpòsium de l’orgue. Ed. 
Fundació ACA. Mallorca. 2006.

· títol: Misa de Requiem.
· subtítol: no es coneix.
· plantilla: cor.
· any de composició: no es coneix.
· altres dades d’interès: *
· font: Rosselló Monserrat, Bartomeu. Bartomeu Vich 
Bennàssar. Dins: XIII Simpòsium de l’orgue. Ed. 
Fundació ACA. Mallorca. 2006.

· títol: Ofertorio.
· subtítol: no en presenta.
· plantilla: orgue.
· any de composició: no es coneix amb exactitud, però 
degut a l’emplaçament del seu manuscrit agafat per 
original sembla si hauria estat escrit entre els anys 1887 
i 1934. Temps, quan Bartomeu Vich restà al capdavant 
de l’orgue de la parròquia de Felanitx.
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· altres dades d’interès: *
· font: partitura manuscrita, tot apunta que hològrafa, 
custodiada a l’Arxiu Parroquial de Felanitx.

· títol: Padre Nuestro, Ave María, Gloria Patri.
· subtítol: no en presenta.
· plantilla: cor a dues veus amb acompanyament 
d’orgue.
· any de composició: no es coneix.
· altres dades d’interès: obra que molt probablement 
fou escrita per Bartomeu Vich entre els anys 1887 i 
1934. Temps, quan ocupà el càrrec d’organista de la 
parròquia de Sant Miquel de Felanitx.
· font: partitura manuscrita, presumiblement hològraf, 
custodiada a l’Arxiu Parroquial de Felanitx.

· títol: Piedad Grande Geová.
· subtítol: no es coneix.
· plantilla: cor a l’uníson amb acompanyament d’orgue.
· any de composició: no es coneix.
· altres dades d’interès: obra que molt probablement 
fou escrita per Bartomeu Vich entre els anys 1887 i 
1934. Temps, quan ocupà el càrrec d’organista de la 
parròquia de Sant Miquel de Felanitx.
· font: Rosselló Monserrat, Bartomeu. Bartomeu Vich 
Bennàssar. Dins: XIII Simpòsium de l’orgue. Ed. 
Fundació ACA. Mallorca. 2006.

· títol: Salve Regina.
· subtítol: no es coneix.
· plantilla: no es coneix, però s’albira que fos per a cor, 
possiblement a vàries veus, i amb acompanyament 
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d’orgue, segons el que s’expressa a la font consultada.
· any de composició: 1887.
· altres dades d’interès: segons la font que ens informa 
de l’existència d’aquesta obra, es tractaria d’una pàgina 
estrenada el 10 d’agost de 1887 durant l’acte organitzat 
aquell dia en el santuari de Lluc amb motiu del tercer 
aniversari de la coronació de la de seva Mare de Déu.
· font: El Áncora, 12 / VIII / 1887.
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Primeres pàgines de les edicions que el 1889 la revista La 
Tortuga va fer a Palma de les peces per a piano de Bartomeu 

Vich: Julia. Mazurca i Amparo. Polca.
Obres, respectivament dedicades 
a les seves deixebles de Felanitx 

Júlia Josepa Suau i Empar Ramon.
Imatges realitzades per l’autor d’aquest treball.



138

Bartomeu Vich i Bennàssar (Sencelles, 1862 – Ciutat de Mallorca, 1938).
 Una vida dedicada a la música

Portada i primers compassos del manuscrit agafat per original
de Himno á Santa Teresa de Jesus (sic.) de Bartomeu Vich.
Document custodiat a l’Arxiu Parroquial de Felanitx.

Imatges realitzades per l’autor d’aquest treball l’any 2020.
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Primers compassos del manuscrit agafat per original
de Ofertorio per a orgue de Bartomeu Vich.

Document custodiat a l’Arxiu Parroquial de Felanitx.
Imatge realitzada per l’autor d’aquest treball l’any 2020.



140

Bartomeu Vich i Bennàssar (Sencelles, 1862 – Ciutat de Mallorca, 1938).
 Una vida dedicada a la música

Josep Maria Quadrado Nieto autor del poema Ama els penyals 
la Verge Sobirana (sic.),

i Maria Antònia Salvà Ripoll, autora dels sonets
Himne a la Mare de Déu de la Salut i Himno al monumento.
Poemes, que respectivament els anys 1884, 1931 i 1934,

Bartomeu Vich musicà.
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Signatura de Bartomeu Vich i Bennàssar, rubricada 
en el manuscrit hològraf

de la seva partitura Himno á Santa Teresa de Jesus (sic.).
Document custodiat a l’Arxiu Parroquial de Felanitx.

Imatge realitzada per l’autor d’aquest treball l’any 2020.
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· cronologia ·

· 1862 ·

· entorn a les deu i mitja de la nit del 3 de juny, Bartomeu 
Vich i Bennàssar neix a la casa aleshores destriada amb 
el nombre 3 del carrer Major de Sencelles, i actualment 
marcada amb el nombre primer del carrer de Sor 
Francinaina Cirer.

· és el cinquè i darrer fill del matrimoni format el 1848 
a Sencelles entre Rafel Vich Vallespir, d’ofici taverner, 
i Magdalena Rosa Bennàssar Puig. Ambdós naturals i 
veïns d’aquella població, de 47 i 37 anys d’edat.

· és nét per via paterna de Rafel Vich i Catalina Vallespir. 
Respectivament naturals de Sencelles i de Costitx, 
alhora que habitats en el primer poble citat.

· és nét per via materna de Joan Bennàssar i Maria Aina 
Puig. Els dos oriünds i residents a Sencelles, on durant 
anys hi regentaren un forn.

· el matí de l’endemà del seu naixement rep el baptisme 
a la parròquia de Sant Pere de Sencelles de mans de 
mossèn Lluís Ferragut, vicari d’aquell temple, sent 
els seus padrins a les fonts Joan Vich i Aina Maria 
Bennàssar, ambdós naturals i veïns de Sencelles.
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· 1869 ·

· el 28 de març mor a Sencelles la seva mare, Magdalena 
Rosa Bennàssar i Puig a l’edat de 44 anys.

· 1870 ·

· a l’edat de 8 anys passa a l’escolania del santuari de 
Nostra Senyora de Lluc, en el terme d’Escorca. Entitat 
on hi comença a rebre lliçons de diverses disciplines, 
endemés de doctrines de teoria musical, orgue i piano, 
de Pau Canals, mossèn Llorenç Gamundí, i Miquel 
Ferrer.

· 1876 ·

· donada la seva vàlua per a conrar l’art musical, a l’edat 
de 14 anys és destriat mestre de música i organista, 
respectivament de l’escolania i l’església del santuari 
de Lluc.

· 1879 ·

· el 22 d’octubre, a l’edat de 64 anys, mor a Sencelles el 
seu pare, Rafel Vich i Vallespir.

· 1883 ·

· viatge al monestir de Montserrat de Catalunya amb 
l’objectiu de conèixer els tràmits a fer per tal de poder 
realitzar de la deguda forma la Coronació Pontifícia de 
la Mare de Déu del santuari de Lluc.
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· amb l’ajuda de la comunitat religiosa de Lluc, presenta 
un projecte de Coronació Pontifícia de la Mare de Déu 
d’aquell santuari al bisbe de Mallorca, monsenyor 
Mateu Jaume, qui al poc aconseguí el vist i plau del 
Papa Lleó XIII.

· 1884 ·

· el 10 d’agost es celebra en el santuari de Lluc la 
cerimònia de Coronació Pontifícia de lade seva Mare 
de Déu. Acte, durant el qual, s’estrena l’obra coral de 
Bartomeu Vich Ama els penyals la Verge Soberana (sic.), 
bastida a partir d’un poema homònim del literat 
menorquí Josep Maria Quadrado, dedicat a aquella 
advocació mariana.

· fa donació de 4 reals per a l’elaboració de les corones 
de la Mare de Déu de Lluc.

· 1887 ·

· el 13 de febrer polsa l’harmònium durant un ofici 
celebrat a la capella del convent de les religioses 
franciscanes Filles de la Misericòrdia del llogaret 
senceller de Biniali.

· el 10 d’agost, durant l’acte organitzat en el santuari 
de Lluc amb motiu del tercer aniversari de la coronació 
de la seva Mare de Déu, s’estrena la Salve Regina de 
Bartomeu Vich.
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· l’horabaixa d’aquell mateix dia, en uns salons del 
santuari de Lluc habilitats per a tals  afers, hi té lloc 
un concert del baix Julià Samper acompanyat al piano 
per Bartomeu Vich.
 
· a finals d’estiu deixa els seus càrrecs com a mestre de 
música i com a organista de l’escolania i de l’església 
del santuari de Lluc, i passa a Felanitx per tal d’ocupar 
el lloc d’organista de la seva parròquia i de l’església de 
l’antic convent de Sant Agustí d’allà,  després d’haver 
acceptat les condicions que li presentà mossèn Sebastià 
Planas, rector d’aquella localitat.

· és rellevat com a mestre de música i com a organista 
de l’escolania i de l’església del santuari de Lluc per 
Macià Cardell.

· una vegada instal·lat a Felanitx, a més de complir 
com a organista de la seva parròquia i de l’església del 
convent de Sant Agustí d’aquell indret, hi comença 
a impartir lliçons de piano i de llenguatge musical a 
nivell particular i a diversos col·legis d’aquella ciutat, 
on també  s’hi mostra com a director, pianista, i com a 
compositor en reiterades ocasions.

 
· 1888 ·

· el 12 d’agost polsa el piano durant la cerimònia 
organitzada en el santuari de Lluc amb motiu del quart 
aniversari de la coronació de la seva Mare de Déu.
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· 1889 ·

· el 9 de febrer, la revista La Tortuga de Palma, edita la 
seva partitura per a piano Julia. Mazurca, dedicada a la 
seva alumna de Felanitx Júlia Josepa Suau.

· el 16 de març, la revista La Tortuga de Palma, edita la 
seva partitura per a piano Amparo. Polca, dedicada a la 
seva alumna de Felanitx Empar Ramon.

· 1890 ·

· dirigeix diverses funcions d’òpera i sarsuela en el saló 
del Centro Filharmónico Teatral de Felanitx.

· el 22 de desembre ofereix un recital amb l’orgue de 
l’església de l’antic convent de Sant Agustí de Felanitx, 
després que aquell instrument entre els anys 1873 i 
1890 hagués estat reformat per l’orguener llucmajorer, 
veí de Felanitx, Julià Munar.

· 1892 ·

· el matí del 2 de juny contreu matrimoni a la parròquia 
de Sant Miquel de Felanitx ambMaria Bennàssar 
i Huguet. Dona fadrina, de 18 anys d’edat, natural i 
veïna d’aquella localitat.

· el 15 de setembre polsa l’harmònium durant la 
cerimònia de benedicció de la capella de Sant Vicenç 
de Paül del convent de les Germanes de la Caritat de 
Felanitx. Acte durant el  qual s’estrena el seu Himno a 
San Vicente de Paül.



150

Bartomeu Vich i Bennàssar (Sencelles, 1862 – Ciutat de Mallorca, 1938).
 Una vida dedicada a la música

· 1893 ·

· el matí del 24 de març neix a Felanitx Rafel Vich i 
Bennàssar. Fill primogènit de Bartomeu Vich i la seva 
esposa, en un futur músic i prevere.

· 1894 ·

· amb motiu de les festes de Sant Agustí, el vespre del 
28 d’agost participa d’un recital organitzat a la llar de 
Felanitx de Salvador Vidal, àlies Vica, on hi acompanya 
al piano a diversos cantants, com ara la soprano italiana 
María Rissarelli, o el baríton Llorenç Prohens, àlies 
Floquet, entre d’altres.

· 1897 ·

· el migdia de l’11 de febrer neix a Felanitx Jaume Vich i 
Bennàssar, segon fill del músic Bartomeu Vich i la seva 
esposa.

· amb motiu de les festes de Sant Agustí polsa el piano 
durant un concert líric organitzat a la llar de Felanitx 
de Salvador Vidal, àlies Vica.

· fa donació de 0’25 cèntims per a regalar una espasà 
d’honor al militar mallorquí Valerià Weyler 111.

111-Informació extreta de El Felanigense, en la seva edició del 23 d’octubre 
de 1897.
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· el capvespre del 18 de desembre interpreta diverses 
peces per a piano a quatre mans amb el reconegut 
pianista i compositor hongarès Oscar de la Cinna, 
durant un recital a la residència de Felanitx de Salvador 
Vidal, àlies Vica.

· el capvespre del 19 de desembre, torna a interpretar 
diverses peces per a piano a quatremans amb Oscar de 
la Cinna, durant un concert en el Centro Filharmónico 
Teatral de Felanitx, audició, on també hi actuà el baríton 
Llorenç Prohens.

· 1900 ·

· l’horabaixa del 6 de març neix a Felanitx Bartomeu 
Vich i Bennàssar. Tercer i darrer fill del músic Bartomeu 
Vich i de la seva esposa.

· el 20 de desembre polsa el piano durant un espectacle 
en el saló del Centro Filharmónico Teatral de Felanitx, 
al llarg del qual es mostraren les possibilitats d’un nou 
fonògraf. Activitat que comptà amb la participació 
del tenor italià Giuliano Romaní, a qui Bartomeu Vich 
acompanyà al piano, i on també hi prengué part el 
guitarrista mallorquí Bartomeu  Calatayud, aleshores 
de 8 anys.

· 1901 ·

· el capvespre del 10 de febrer acompanya al piano a 
la tiple Matilde León durant un recital organitzat en 
el saló del Centro Filharmónico Teatral de Felanitx. 
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Audició on també hi prengué part el baríton felanitxer 
Llorenç Prohens, i una orquestra local formada per 
guitarres i bandúrries, dirigida per Mateu Oliver.

· durant el mes de desembre, a la capella de la 
congregació de les Germanes Adoratrices de  Barcelona, 
s’estrena el seu motet Alegrate Israel (sic.)

· 1902 ·

· el vespre del 29 d’agost, amb motiu de les festes de 
Sant Agustí, polsa el piano durant una vetllada musical 
organitzada per Joan Ordinas a la seva llar de Felanitx.

· el migdia del 14 de novembre mor a Felanitx a l’edat 
de 2 anys Bartomeu Vich iBennàssar, fill petit del músic 
Bartomeu Vich i de la seva esposa.

· 1904 ·

· al llarg del mes de novembre, una companyia lírica 
provinent de la península d’Espanya  represent en el 
Teatre Principal de Felanitx les sarsueles La leyenda 
del monje, La alegría de la huerta, El cabo primero, i La 
Revoltosa. Funcions durant les quals Bartomeu Vich hi  
fou l’encarregat de dirigir els cors participants.

· 1905 ·

· junt amb una dotzena d’alumnes de Felanitx, realitza 
una excursió per diversos indrets de  la costa nord de 
Mallorca, com ara la possessió i antic monestir deianenc 
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de Miramar, on hi foren rebuts pel seu propietari, 
l’arxiduc d’Àustria Lluís Salvador d’Habsburg-Lorena, 
passant després a Sóller on hi oferiren un concert en el 
local de Sa Botigueta.

· 1906 ·

· el capvespre del 3 de setembre organitza una 
reunió musical a la seva morada de Felanitx, on s’hi 
interpretaren diverses obres de música de cambra, peces 
per a piano a dues i a quatre mans, i algunes pàgines 
líriques. Una vetllada que comptà amb la participació 
de vàries  alumnes del mestre Vich, endemés del seu 
fill Rafel, el seu nebot Antoni Vich al violí, i el  
tenor Ramon Vicens 112.

· 1907 ·

· acompanya amb el piano a la jove violinista Cristeta 
Goñi durant dos concerts enllestits en el Teatre Principal 
de Felanitx els dies 22 i el 25 de novembre.

· 1909 ·

· compon Càntics per a la peregrinació a Sant Salvador.

· 1910 ·

· compon Coros per a la festa del centenari del Quixot (sic.).

112-Informació extreta del programa de mà interpretat durant aquella vetlla-
da, propietat de dona Maria Vich i Nadal.
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· el capvespre del 23 d’agost participa d’un concert 
benèfic en el teatre Novedades de Felanitx, on hi 
acompanya al piano a la tiple Isabel Ladaria i el tenor 
Ramon Vicens.

· a mitjan mes de març és extremunciat degut al 
delicat estat de salut en què es troba a resultes d’una 
pulmonia113.

· 1917 ·

· l’horabaixa del 19 de gener, participa d’un concert en el 
saló del Cercle Recreatiu de Felanitx on hi acompanya 
al piano el violinista ciutadà Joaquim Pinya.

· 1918 ·

· polsa l’orgue durant la Missa de Matines celebrada a 
l’església del santuari de Lluc.

· 1919 ·

· fent part d’un trio format per Bartomeu Calatayud 
al violoncel, i el seu nebot Antoni Vich al violí, el 20 
de maig participa d’un concert en el Teatre Principal 
de Felanitx organitzat pels socis del Cercle Recreatiu 
d’aquella ciutat, a benefici de les obres de millora del 
camí del puig de Sant Salvador d’aquell indret.

113-Informació extreta del setmanari El Felanigense, en la seva edició del 26 
de març de 1910.
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· intervé en la redacció del reglament de la Banda de 
Música de Felanitx.

· 1923 ·

· el 21 de juny polsa l’orgue de la parròquia de Sant 
Pere de Sencelles durant les noces de la seva neboda 
Esperança Vich Cladera amb Llúis Zuazaga Vallés, 
celebrades a la capella de Sant Lluís Gonçaga d’aquell 
temple, i oficiades per mossèn Rafel Vich, fill del referit 
organista.

· 1926 ·

· al llarg de la missa de la Nit de Nadal de la parròquia 
de Sant Miquel de Felanitx, la comunitat religiosa 
d’aquell temple li ret un homenatge pel fet de complir-
se cinc dècades que de forma ininterrompuda polsa 
l’orgue durant la celebració de les Matines. Entre els 
obsequis que Bartomeu Vich rep del clero de Felanitx, 
hi destaca la figura d’un Sant Minyó de fang cuit 
policromat, i una targeta signada per tots els membres 
d’aquella comunitat.

· 1930 ·

· juntament amb el seu fill Rafel, l’horabaixa del 29 de 
setembre ofereix un recital amb l’orgue de la parròquia 
de Sant Miquel de Felanitx, després que aquell 
instrument hagués estat restaurat pel mestre orguener 
natural de Sant Sebastià, Leocadio Galdós.



156

Bartomeu Vich i Bennàssar (Sencelles, 1862 – Ciutat de Mallorca, 1938).
 Una vida dedicada a la música

· 1931 ·

· el 27 d’agost neix a Felanitx la que seria la seva única 
néta: la futura pintora Maria Vich i Nadal, filla de 
Jaume Vich i de la seva esposa.

· compon Himne a la Mare de Déu de la Salut, amb lletra 
de la poetessa mallorquina Maria Antònia Salvà.

· 1932 ·

· a finals del mes de setembre polsa l’harmònium durant 
una missa oficiada a l’esplanada del santuari de Lluc.

· 1933 ·

· el primer de març polsa l’orgue de l’església del 
santuari de Lluc, amb motiu de les noces del seu 
renebot Joan Vich Bibiloni i Catalina Llompart Massip.

· durant el mes de juny, Gabriel Adrover és nomenat 
vicari de la parròquia de Sant Miquel de Felanitx, 
endemés d’auxiliar de Bartomeu Vich en el càrrec 
d’organista d’aquell temple.

· 1934 ·

· dia primer de juliol, durant l’acte de benedicció del 
monument a Crist Rei, alçat a un mirador del puig de 
Sant Salvador de Felanitx, s’estrena el seu Himno al 
monumento, amb lletra de Maria Antònia Salvà.
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· el 10 d’agost polsa l’harmònium en el santuari de 
Lluc, durant la cerimònia organitzada a l’esplanada 
d’aquell temple amb motiu del cinquantè aniversari de 
la coronació de la seva Verge.

· el 8 de setembre té lloc a l’església parroquial de 
Felanitx la cerimònia de coronació pontifícia de la 
Mare de Déu que es venera a la capella del puig de 
Sant Salvador d’aquella ciutat. Acte durant el qual 
Bartomeu Vich polsa l’orgue, i s’estrena el seu Himno de 
la coronación pontificia de la V. de San Salvador de Felanitx 
(sic.).
  
· es jubila com a organista de la parròquia de Sant 
Miquel de Felanitx després de 47 anys al capdavant 
d’aquell càrrec, sent rellevant pel seu antic alumne, el 
prevere Gabriel Adrover.

· junt amb tota la seva família fixa la seva residència a 
la Ciutat de Mallorca.

· 1937 ·

· torna a polsar l’orgue de la parròquia de Felanitx 
durant l’ofici celebrat en aquella església amb motiu de 
la festivitat de la Puríssima Concepció.

· 1938 ·

· entorn a les quatre de l’horabaixa del 22 de desembre, 
a conseqüència d’una malaltia pulmonar, mor en el seu 
domicili del carrer de Calixt III de Palma a l’edat de 76 
anys.
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· el matí de l’endemà de la seva defunció és obsequiat 
amb una missa funeral a la parròquia de Santa Catalina 
Tomàs de Palma, i acte seguit el seu cadàver és conduit 
fins al camp sant d’aquella ciutat on hi havia de rebre 
sepultura.

· el matí del 24 de desembre és obsequiat amb una nova 
missa funeral, aquesta vegada a la Seu de Mallorca.



bibliografia 





161

Joan Círia i Maimó

· bibliografia ·
 
· Bover Pujol, Jaume; Parets Serra, Joan. Balearica 2. 

Música impresa. Bibliografia de la música impresa de compositors 
balears, de tema balear o editada a les Illes Balears. 1506 – 1996. 
Ed. Miquel Font editor. Palma. Mallorca. 2002.

· Canut Ruiz, María Luisa; Amorós Portolés, José Luís. 
Maestras y libros 1850 – 1912. La primera Normal Femenina 
de Baleares. Ed. Universitat de les Illes Balears. Palma. 
Mallorca. 2000.

· Círia Maimó, Joan. Apunts per a la trajectòria del músic 
Joan Vives i Bauçà. Ed. Ajuntament de Deià. Mallorca. 2022.

· Círia Maimó, Joan. En Floquet. Ed. Fundació-Museu 
Cosme Bauçà de Felanitx. Mallorca. 2018.

· Círia Maimó, Joan. El nin que jugava amb un piano. Dins: 
Setmanari Felanitx. 17 / IV / 2015. Felanitx. Mallorca.

· Círia Maimó, Joan. Joan Bou. El gran  tenor. Ed. Fundació-
Museu Cosme Bauçà de Felanitx. Mallorca. 2017.

· Círia Maimó, Joan. Julia Mazurca i Amparo Polca. Dins: 
Setmanari Felanitx. 8 / III / 2013. Felanitx. Mallorca.

· Círia Maimó, Joan. No me llames Dolores, llámame Lola. 
Dins: Setmanari Felanitx. 23 / IV / 2021. Felanitx. Mallorca.

· Círia Maimó, Joan. Òpera i sarsuela made in Felanitx. 
Dins: Setmanari Felanitx. 19 / VIII /  2016. Felanitx. 
Mallorca.

· Coll Mesquida, Germà. Quatre-cents anys d’ensenyança 
a Felanitx (1569 – 1969). Ed. L’hiperbòlic. Palma. Mallorca. 
2011.

· Cortada Obrador, Pere; Sanxo Orell, Maria Bel. 
L’escolania de Lluc de 1891 a 1978. Dins: XVII Simpòsium 
de l’orgue. Homenatge al Pare Palou. Ed. Fundació ACA. 
Mallorca. 2020.



162

Bartomeu Vich i Bennàssar (Sencelles, 1862 – Ciutat de Mallorca, 1938).
 Una vida dedicada a la música

· Estelrich Massutí, Pere. Apunts sobre el fet musical a 
Felanitx. Ed. Ajuntament de Felanitx. Mallorca. 1985.

· Estelrich Massutí, Pere; Massot Muntaner, Biel; Parets 
Serra, Joan. Compositors de les Illes Balears. Ed. El Gall. 
Pollença. Mallorca. 2000.

· Esteve Vaquer, Josep-Joaquim. Història de les bandes de 
música de Mallorca, volum I. Ed. Consell de Mallorca. 2009.

· Esteve Vaquer, Josep-Joaquim. La música a les Balears en 
el segle XIX. Ed. Documenta Balear. Palma. Mallorca. 2007.

· Esteve Vaquer, Josep-Joaquim. La música a Mallorca. 
Una aproximació històrica. Ed. Ajuntament de Palma. 
Mallorca. 2007.

· Esteve Vaquer, Josep-Joaquim; Menzel Sansó, Cristina. 
L’aportació musical de l’Escolania de Lluc en el segle XVIII. 
Dins: XXII Jornades d’Estudis Històrics Locals. Abadies, 
cartoixes, convents i monestirs. Ed. Institut d’Estudis 
Baleàrics. Palma. Mallorca. 2004.

· Forteza Forteza, Rafel. Composiciones de músicos 
mallorquines que figuran en el inventario del Archivo Musical 
del Santuario de Nuestra Señora de Lluch (sic.). Dins: VII 
Simpòsium sobre els orgues històrics de Mallorca. Ed. 
Fundació ACA. Mallorca. 2000.

· Fundación Barceló. Maria Vich. Mi vida, mi verdad, mi 
pintura. Ed. Fundació Barceló. Palma. Mallorca. 2016.

· Gelabert Gual, Llorenç. La Escolanía de Lluc, entre la 
tradición musical y la modernidad artística y pedagógica. Dins: 
Dedica. Revista de educación e humanidades. Núm. 5. 
Sense detalls de l’editor ni del lloc d’edició. 2014.

· Maimó Vadell, Joan. Bernat Julià i Rosselló. Una 
personalitat original i creativa. Ed. Ajuntament de Felanitx. 
Mallorca. 2002.



163

Joan Círia i Maimó

· Munar Oliver, Gaspar. Breve Historia del Santuario y 
Colegio de Nuestra Señora de Lluch. Ed. Imprenta Sagrados 
Corazones. Palma. Mallorca. 1967.

· Mulet Barceló, Antoni. L’escolania de blauets de Lluc com 
a lloc de formació d’organistes (segles  XVIII – XIX). Dins: 
XVII Simpòsium de l’orgue. Homenatge al Pare Palou. Ed. 
Fundació ACA. Mallorca. 2020.

· Obrador Socias, Josep. Santa María de Lluch. Historia 
de su Colegiata (sic.). Ed. Imprenta Sagrados Corazones. 
Mallorca. 1952.

· Parets Serra, Joan. Llistat d’organistes mallorquins nats en 
el segle XIX. Dins: III Simpòsium sobre els orgues històrics 
de Mallorca. Ed. Fundació ACA. Mallorca. 1996.

· Parets Serra, Joan. Llistat d’organistes mallorquins nats en 
el segle XVIII. Dins: V Simpòsium sobre els orgues històrics 
de Mallorca. Ed. Fundació ACA. Mallorca. 1998.

· Parets Serra, Joan. Maria Antònia Salvà: poemes musicats. 
Ed. Ajuntament de Llucmajor. Mallorca. 1998.

· Parets Serra, Joan; Rosselló Vaquer, Ramon. Notes per a 
la història de la música a Mallorca. Volum I – IV. Sense detalls 
de l’editor. Mallorca. 2004.

· Reynés Florit, Arnau. Panorama de la música a Mallorca 
des del final del segle XIX fins al XXI. Ed. Universitat de les 
Illes Balears. Mallorca. 2012.

· Rosselló Lliteras, Joan. Notas sueltas para la historia de 
la música en Mallorca. Archivo Diocesano de Mallorca. Dins: 
VI Simpòsium sobre els orgues històrics de Mallorca. Ed. 
Fundació ACA. Mallorca. 1999.

· Rosselló Monserrat, Bartomeu. Rafel Vich i Bennàssar, i 
les notes manuscrites en els marges de les partitures. Dins: IX 
Simpòsium de l’orgue. Ed. Fundació ACA. Mallorca. 2002.



164

Bartomeu Vich i Bennàssar (Sencelles, 1862 – Ciutat de Mallorca, 1938).
 Una vida dedicada a la música

· Rosselló Monserrat, Bartomeu. Bartomeu Vich 
Bennàssar. Dins: XIII Simpòsium de l’orgue. Ed. Fundació 
ACA. Mallorca. 2006.

· Rosselló Monserrat, Bartomeu. Bandes de música a 
Felanitx I. Des de 1800 a 1939. Dins: XVI Simpòsium de 
l’orgue. Ed. Fundació ACA. Mallorca. 2009.

· Rosselló Monserrat, Bartomeu. Lluc i els compositors 
felanitxers. La família Vich i altres artistes. Dins: XVII 
Simpòsium de l’orgue. Homenatge al Pare Palou. Ed. 
Fundació ACA. Mallorca. 2020.

· Sobrino Sánchez, Ramón. Antoni Torrandell (1881 – 
1963): harmonies franceses a la Mallorca del segle XX. Ed. 
Ajuntament d’Inca. Mallorca. 2015.

· Varis Autors. Diccionari del Teatre a les Illes Balears. 
Volum I – II. Ed. Lleonard Muntaner. Palma. Mallorca. 
2003.

· Varis Autors. Historia del Santuario y Colegio de Nuestra 
Señora de Lluch, parroquia de Escorca, Diócesis de Mallorca 
(sic.). Ed. Tipo-litografía Amengual y Muntaner. Palma. 
Mallorca. 1914.

· Varis Autors. Lluc. Dins: Perlas y cuevas. n. 596. 
Manacor. Mallorca. 1984.

· Varis Autors. Sa_sella. Especial monogràfic música i 
músics. Número 153. Ed. Centre Cultural de Sencelles. 
Mallorca. 2007.

· Vich Cladera, Antoni. Recuerdos de antaño. Ed. Talleres 
Gráficos Vich. Palma. Mallorca. 1940.

· Xamena Fiol, Pere. Història de Felanitx. Volum I – II. Ed. 
Ajuntament de Felanitx. Mallorca. 1975.

· Xamena Fiol, Pere. Felanitx mot a mot. Ed. Centre 
Cultural de Felanitx. Mallorca. 1991.



165

Joan Círia i Maimó

· Xamena Fiol, Pere. Els malnoms de Felanitx. Ed. 
Ajuntament de Felanitx. Mallorca. 1995.

· Xamena Fiol, Pere. Felanitx. Anys enrere. 1560 - 1930. 
Ed. Fundación Barceló. Felanitx. Mallorca. 2000.

· Xamena Fiol, Pere. Felanitx. Anys enrere. 1931 – 1963. 
Ed. Fundació-Museu Cosme Bauçà. Felanitx. Mallorca. 
2012.





agraïments 





169

Joan Círia i Maimó

· agraïments ·
  

Aquest treball no hagués estat una realitat sense 
el recolzament i els ajuts que de forma totalment 

desinteressada, el seu autor ha rebut de: Dona Maria 
Vich i Nadal. Única néta del músic Bartomeu Vich, que 
amb la seva característica paciència, sincera amabilitat i 
exquisida educació, posà a mon abast tot el que del seu 
padrí custodia. Gest impagable per qui rubrica aquestes 
pàgines. Don Jordi Llabrés i Sans. Investigador, Cronista 
Oficial de la Vila de Sencelles, i estudiós de la història 
d’aquell municipi, a banda de bon amic de qui subscriu 
aquestes lletres, i que feu tot el que estava entre les seves 
mans perquè la meva investigació sobre mestre Vich sortís 
a llum. Endemés d’acceptar la petició de prologar aquest 
document. Mossèn don Pere Fiol i Tornila, escriptor, 
investigador, i estudiós del presbiterologi de l’església 
de Mallorca. Don Josep Barceló i Adrover, arxiver del 
Santuari de Lluc. Don Llorenç Vich i Sancho, investigador. 
Dona Francesca Campaner i Fiol, responsable del 
Registre Civil de Sencelles. Dona Amalia Salas i López-
Cepero, responsable de la Col·lecció Museogràfica de la 
Fundació Cosme Bauçà de Felanitx. Don Albert Bonnín i 
Fiol, estudiós de les genealogies xuetes. Dona Margalida 
Zuazaga i Vich, Dona Trinitat Manzanares i Vázquez 
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dació-Museu Cosme Bauçà de Felanitx, 2016), Joan Aulí. 
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de Felanitx, 2017), En Pèl Ros. Quatre notes sobre el músic 
Bartomeu Alzamora (Ed. Centre Cultural de Felanitx, 2017), 
Aproximació al músic Rosa Mestre (Ed. Fundación Barceló, 
2019), Una ullada al músic Jaume Campins (Ed. Ajuntament 
d’Alaró, 2019), Semblança biogràfica del músic taujà fra Patri-
ci Rigo (Ed. Ajuntament de Santa Eugènia, 2021), o Apunts 
per a la trajectòria del músic Joan Vives i Bauçà (Ed. Ajunta-
ment de Deià, 2022). Entre els guardons que fins ara os-
tenta, destaca la Rosa d’Or de la Pau de Castellitx de 2020. 
Premi que li fou concedit pel seu treball: El músic Francesc 
Solivelles i Verdera (Randa, 1840 – Ciutat de Mallorca, 1914), 
i el haver estat destriat l’any 2021 Cavaller de l’Ordre de 
Santa Maria de la Panada per la seva tasca en el món de la 
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* fotografia de Francina Círia i Maimó.
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176

Bartomeu Vich i Bennàssar (Sencelles, 1862 – Ciutat de Mallorca, 1938).
 Una vida dedicada a la música

Edita: Fundació
Mn.
Bartomeu
Oliver

Sant Jordi. Ceràmica catalana. Any 1772. 
Església parroquial de Sencelles.

Ajutament 
de
Sencelles

Patrocina:


