
P
au Meroles Isamat (Olot, -) va
ser un des més grans cantants d’òpera
de inals del segle XIX, i en canvi no se’n
conserva cap fotograia. Va cantar al Li-
ceu i al Teatre Espanyol de Barcelona, al
Teatre Reial i a la Gran Òpera de Madrid,
al Teatre Principal de Málaga, al Teatre

San Carlos de Lisboa, al Gran Teatre de Viena, a Bu-
dapest, a Florència... Va compartir escenari amb can-
tants tan prestigiosos com Julián Gayarre (Roncal,
-Madrid, ), Adelina Patti (Madrid, -Bre-
cock,), Ernesto Nicolini (Saint Maló, -Pau,
), Emili Naudin (Parma,-Bolonya ), Fi-
lipí Bresciani... Va cantar a París i Viena amb Adeli-
na Patti i amb Gayarre a Barcelona, Saragossa i Mà-
laga. A la part inal de la seva vida va ser l’empresa-
ri que va dirigir el Teatre Principal de Girona i a Olot
va ser professor de cant (ja havia impartit classes a
l’Havana) i preceptor de nous valors. 

Pau Meroles va néixer el  a casa de la família
encapçalada pel seu pare, Josep Meroles, que segons
El Eco de la Montaña era una persona de caràcter afa-
ble i amb compromís polític. Exposen que era molt
estimat i que als seus funerals, a l’església del Tura,
hi va anar molta gent. Pau tenia dos germans, Joan
i Carme Meroles. Era una família amb possibles. El
seu germà Joan va ser advocat, director del Diari de
Tarragona, diputat per Olot i alcalde d’Olot, almenys
entre el  i el . També va ser president pro-

visional de l’Orfeó Popular Olotí al .
Segons una biograia que en va publicar la revis-

ta Aragón Artístico (), Pau Meroles va estudiar el
solfeig que li va ensenyar el mestre de capella d’O-
lot. A instàncies dels seus pares en comptes de seguir
amb la música va anar a l’institut d’Olot, on es va gra-
duar en batxillerat d’arts el . Després va estudiar
dret a Barcelona i la carrera de notariat. Primer va fer
de notari i després es va dedicar al comerç. En un ba-
teig va cantar i el va escoltar el mestre Ventura Ca-
sanoves, el qual li va proposar ensenyar-lo perquè es
dediqués al cant.

Va debutar amb molt d’èxit al teatre Novedades de
Barcelona i poc després, amb  anys (), va in-
terpretar Els hugonots de Giacomo Meyerbeer. D’a-
quell dia, La Crónica de la Música ( de novembre
del ) va explicar: «La senyoreta Bulli Paoli pos-
seeix algunes condicions dramàtiques, però la seva
veu no té prou extensió en la part de Valentina. Van
ser aplaudits el baríton Bernís i el baix Meroles».

Poc temps després, el març del , va participar
en la representació de Fra Diavolo de François-Da-
niel Auber. El tenor era Emili Naudin (Parma,-
Bolonya ), que durant molt de temps va cantar
en escenaris operístics de tant renom com el Covent
Garden (Londres) i l’Òpera de París.

REPERCUSSIÓ A OLOT 
A Olot es va començar a parlar de Pau Meroles a par-
tir del . Joaquim Danés i Torras, a Història d’O-
lot, apunta que «anaven arribant a la vila freqüents
notícies del gran cantant d’òpera olotí. Aquell any, te-
nia un contracte al Liceu de Barcelona i acabat que
fos havia d’anar-se’n a París, on treballaria amb

Adelina Patti i el gran Nicolini». Patti era el prototip
de diva (prima donna). Va ser considerada la cantant
més brillant del seu temps i la soprano més notable
del darrer quart de segle del XIX. Encara ara és con-
siderada la cantant d’òpera més ben pagada de tots
els temps per davant de Luciano Pavarotti. 

El , Pau Meroles va conèixer el tenor Ernes-
to Nicolini i van començar a cantar junts i Patti es va
separar del seu home, el marquès de Caux. El ,
Patti es va divorciar i es va casar amb Nicolini, al cas-
tell que ella tenia a Swansea (Gales).

A l’octubre del , el baix olotí va estar en la re-
presentació d’Un ball de màscares de Giuseppe
Verdi al Teatre Reial de Madrid. La crítica del diari El
Globo en deia que «el senyor Meroles ens va semblar
un cantant molt discret, però amb facultats per no des-
fer un bon conjunt».

El  va estar en la interpretació de fragments
de l’òpera Juli Cèsar al Teatre Espanyol de Barcelo-
na. No era l’òpera de George Friederick Händel, sinó
la de l’olotí José García Robles ().

Al , Pau Meroles va cantar amb Julián Gayarre
al Liceu de Barcelona. Gayarre havia estat un jove pas-
tor de Roncal, Navarra, que gràcies a preceptors de
Pamplona havia estudiat al conservatori de l’Scala de
Milà i havia esdevingut primera igura mundial.
Van representar l’òpera Els hugonots. Segons la severa
crítica de La Il·lustració Catalana del  de l’ del
, Meroles va fer de comte de Saint Bris d’una ma-
nera més que acceptable i Gayarre va tenir una gran
actuació. El , Julián Gayarre es proposava fer una
gira artística pels Estats Units, un país que llavors era
deinit com la sublim terra del dòlar. En l’organitza-
ció de la companyia parlaven del baix Meroles. A més

Un olotí entre els
grans de l’òpera
El baix Pau Meroles va ser un destacat cantant de finals del segle XIX i
principis del XX; va actuar en escenaris de tot Europa i va compartir

cartell amb intèrprets tan prestigiosos com Julián Gayarre i Adelina Patti

TEXT XAVIER VALERI
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d’altres llocs, Gayarre i Meroles van cantar junts a Mà-
laga i Saragossa (Teatre Principal, ) 

La Crónica de la Música del  de l’ del  de-
ineix que a pesar de no estar a la primera línia, Pau
Meroles destaca per la seva magníica veu de baix i
el seu bon mètode de cant. La crítica derivava de la
representació de L’Africana de Giacomo Merbeyeer
al teatre de Màlaga. Continuava: «El senyor Meroles
és un artista que reuneix qualitats excel·lents, ins la
seva igura és simpàtica. No és estrany que ens fes un
excel·lent Meistòfeles (un dimoni del costumari ale-
many). Que fou sadollat d’aplaudiments i que en les
dues representacions d’aquesta òpera se li fes repe-
tir el brindis». 

El  d’agost del  tornava a estar a Madrid. El
Diario Oicial de Avisos y Noticias de Madrid anun-
ciava la representació d’El barber de Sevilla, de
Gioachino Rossini, a la capital espanyola. Van de-
butar-hi la primera tiple Regina Fontana i el baix Pau
Meroles. 

La fama que prenia l’olotí era important, perquè
la premsa de Barcelona en parlava sovint (només cal
fer una repassada a l’hemeroteca de publicacions com
La Vanguardia) i ins i tot anunciava les seves arri-
bades a la ciutat comtal. La Dinastía del  de de-
sembre del  explicava en aquest sentit que
«provinent de Màlaga, on va actuar en companyia de
l’eminent Gayarre, ha arribat a Barcelona el nostre pai-
sà Pau Meroles». La igura de l’òpera viatjava contí-
nuament, però a Olot tenia casa seva. Hi havia anat
el , provinent de Gènova, per guarir-se del tifus,
i el  per passar l’estiu. Però no sols hi anava a cu-
rar-se o a veure la família. Per les festes del Tura del
, va participar en un concert al Teatre Principal
en beneici de l’Hospital: hi va cantar una ària Don
Carlo de Giusseppe Verdi i Mia sposa sarà la mia ban-
dera del mestre Augusto Rotoli. Meroles va provar la
potència de la veu, el gust artístic, la lexibilitat i la ina
entonació. Va haver de repetir les actuacions per acla-
mació del públic. Va ser una vetllada en la qual tam-
bé hi van participar olotins que tenien habilitat per
cantar o per recitar poesies. Per exemple, la senyo-
reta A. Carreras va cantar una ària de Don Giovan-
ni de Mozart, el senyor Jaume Jutglà, amb paraula fà-
cil, va llegir Blanca de Manuel del Palacio i Simó (Llei-
da,-Madrid,, considerat el gran poeta bur-
lesc del XIX), el jove Pinós va executar l’allegro de We-
ber i el senyor Verdaguer va cantar una cançó d’Els
Hugonots de Meyerbeer.

D’INTÈRPRET A DOCENT 
El  va participar en la interpretació d’Els Hugo-
nots, amb gran èxit, al Teatre Pagliano de Florència.
El  va actuar també amb èxit al Teatre de Màla-
ga, però aquesta vegada acompanyat d’un altre olo-
tí, el seu deixeble Jaume Casanyas (L’Olotí,  de fe-
brer del ). Explicaven que el jove Jaume Casa-
nyas s’havia revelat com una esperança del cant, que
era molt difícil sentir cantar la part de Rambaldo com
ell la cantava. I precisaven que «diu molt bé la bala-

da i el duet no es pot de-
manar més delicadesa».
El de Casanyas va ser l’ú-
nic número que va obte-
nir la repetició cada nit.
Explicaven que Casanyas
havia començat feia set
mesos els estudis de cant
sota la direcció de Mero-
les. Els estudis eren a Olot,
on hi havia un altre mes-
tre de cant que es deia
Narcís Corriols. En aque-
lla època la joventut olo-
tina es delia per cantar i el
lloc on s’ensenyava cant i
música era el Centre Ca-
tòlic. Meroles de fet era
soci del Centre Catala-
nista d’Olot, una entitat lli-
gada amb el Centre Catò-
lic. És molt possible per
tant que Meroles i Cor-
riols ensenyessin cant al
Centre Catòlic. 

El , Casanyas va
cantar les sarsueles Ma-
rina i Las campanadas a
Olot, però no va agradar
pel fet de desainar i eme-
tre massa notes blanques.
La critica exposava: «Llàs-
tima de no haver escoltat
els consells dels primers
mestres s’hagi precipitat
en la seva carrera artísti-
ca».

Casanyas no va ser el darrer olotí deixeble de Me-
roles en triomfar a l’òpera. El Deber del  de març
del  explicava que «mercès a les gestions del i-
lantrop Pere Sacrest i la il·lustre soprano Maria Bar-
rientos (Barcelona, -Cibioure,), el notable
tenor olotí, humil obrer, en Pere Grabolosa, ha estat
lliurat a les lliçons d’alguns tècnics de Barcelona per
tal d’ainar l’educació de la seva potent veu perquè
pugui debutar al Coliseu de Barcelona». Subratllaven
que «qui va ser el seu mestre, l’aplaudit baix Pau Me-
roles, podrà esclatar en el somrís de satisfacció en veu-
re que es ret justícia a la seva explícita i gens migra-
da protecció». Un any després Pere Grabolosa va ac-
tuar al Teatre Principal d’Olot en un acte en el qual
va debutar un altre olotí, Jaume Castellví, el qual va
interpretar La donna è mobile del Rigoletto de Verdi
i Una furtiva lacrima de l’òpera L’elisir d’amore de Gae-
tano Donizzetti. Quan li va tocar el torn a Grabolo-
sa va sorprendre amb la potència de la seva veu, però
no va acabar de convèncer. També li faltava més
temps d’escola. 

El maig del , la revista Teatre Català lloava Me-
roles pel paper de Duca a l’obra Lucrecia Borgia, de
Gaetano Donizetti, al Liceu. El paper encaixava en les
qualitats d’un cantant que tenia cura de manera es-
crupulosa dels més petits detalls escènics que coneixia
a fons. Va ser aplaudit a la primera ària del segon acte
i inal del tercer. Va ser cridat a escena repetides ve-
gades.

El , l’Ajuntament de Girona li va concedir la
gestió del Teatre Principal de la ciutat per la tempo-
rada de ires. Meroles treballava per dur a Girona Els
amants de Terol de Tomás Bretón i La bonica illa de
Georges Bizet. A la companyia hi havia dos olotins
més, Elisseo Oliveras i Jaume C. Espanyol (que po-
dria ser Jaume Casanyas). Segons la crítica, Els
amants de Terol no va agradar, perquè els cors i una
part de l’orquestra van desainar. Això no obstant, el
, Meroles tornava a optar perquè li donessin la
gestió del teatre per ires. 

Pau Meroles va ser deinit com un home simpà-
tic, alt, de fesomia agradable i de tracte franc i sincer
(Aragón Artístico, ). Va morir sense gaire ne-
crològica i cap hagiograia el  de gener de  (de
fet, no hi ha constància que es conservin fotograies
seves). El diari ABC del  de gener publicava a la seva
pàgina d’esqueles i necrològiques la nota següent: «De
Olot comunican que ha fallecido, a la edad de seten-
ta y dos años, el que fue bajo de ópera D. Pablo Me-
roles, natural de dicha ciudad. El Sr. Meroles había al-
canzado notable relieve en tiempo de Gayarre, del que
era íntimo amigo, y con el eminente tenor había can-
tado en los principales teatros de Europa».

Potser el millor epitai per a Pau Meroles va ser l’ar-
ribada a Olot d’una gran companyia per les Festes del
Tura d’aquell . Sota la direcció artística d’Augusto
Scampini (Garlasco, Itàlia, -Barcelona, ), van
actuar les sopranos Verona i Soia Verge i el pulcre te-
nor Jaume Castellví, alumne del malaguanyat Pau Me-
roles. ◗

FOTOS: 

◗ Sobre aquestes
línies, un gravat
d’una representació
d’Els Hugonots,
de Meyerbeer, que
Pau Meroles va
interpretar en
diverses ocasions.
1. El tenor Julián
Gayarre va ser bon
amic de Pau Meroles.
2. La soprano
Adelina Patti.
3. El tenor
Ernesto Nicolini.
4 i 5. Portada i
pàgina de la revista
Aragón Artístico
(1888) que incloïa
una àmplia biografia
de Pau Meroles.
6. Jaume Castellví,
deixeble de Meroles.
7. Necrològica de
Pau Meroles que
va publicar el diari
ABC el 29 de gener
del 1926.
8. L’interior del
Teatre Reial de
Madrid en un
gravat de mitjans
del segle XIX.
9. L’Òpera de París
també a la segona
meitat del XIX.
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