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ENTREVISTA AMB LA SOCIETAT CORAL RETORN PLANENC 

C                                       CONEGUEM EL NOSTRE POBLE                               

Parlem amb Lluís Arnau President del Retorn Planenc sobre els 
origens del “Retorn”
A les darreries del s. XIX, les Planes d´Hostoles consolidava el seu 
teixit industrial amb diverses indústries: tèxtils, torneries de fusta i 
pedreres de basalt. Aquest fet propiciava el naixement de diferents 
entitats de caire social i recreatiu.Aviat una colla d´homes del 
poble encapçalats per Joan Sau (en Biel, músic innat i autodidacte 
formaren un grup de cantaires. Era l´any 1918.
De mica en mica es feu necessari organitzar-se i en Biel amb en 
Benet Bayona estructuraren la coral amb uns estatuts senzills i un 
nom: Societat Coral Retorn Planenc.
El dia 1 de febrer de 1921, l´autoritat civil de Girona donava el vist i 
plau als estatuts i la societat coral començava, definitivament, la 
seva història.
En Joan Sau i Basacoma, més conegut com en Biel, nascut a les Planes el dia 1 de desembre de 
1878, pagès i picapedrer de caràcter obert i comunicatiu, fou l´ànima de la primera singlada 
del Retorn Planenc.Dirigí la coral fins uns anys després de la guerra civil espanyola (1936-1939).
Va morir el 7 de maig de 1957. El Sr. Pere Sacrest i Dusol, nét de Pere Dusol i Prat, fundador d 
una empresa de filats de cotó a les Planes regalava a la coral la senyera que encara avui 
custodia com a símbol de la seva identitat.
El desgavell de la guerra civil, acabà amb l´adolescència feliç de la coral. El  1943 les Planes 
commemora els 25 anys de la festa dels vells. Un grup d´antics cantaires, dirigits per Josep 
Rodà i Tarrés (el noi Rodà) ofereix un petit concert als vells. Encara el 1947 hi ha una cantada 
de caramelles per Pasqua.El 1967, les Planes fa un homenatge al seu metge, el Dr. Oliveras. 
La coral es desvetlla i 22 cantaires s´apleguen entorn la mítica senyera. El 19 de setembre de 
1971, la coral recupera la seva estructura social: És elegit president en Miquel Serra i Romero, i 
oficialment es nomena director de la coral en Josep Rodà i Tarrés. El noi Rodà havia nascut a 
les Planes l´any 1901. Era músic, havia fet teatre i construïa artesanalment guitarres i violins. 
Fou l´ànima d´aquest renaixement de la coral i un fidel seguidor de l´obra de Clavé. Morí el 
1976, creà el “coro petit” que assegurava el futur de l´entitat.
Cal remarcar que el dia 7 de febrer de 1972 la coral Retorn Planenc quedava inscrita a la 
Federació de Cors de Clavé. El 28 de maig de 1972 és elegit president de l´Entitat i director 
alhora, en Josep Rodà. Les activitats de la coral es multipliquen i el 28 de juny de 1973 en 
Josep Rodà dimiteix i és elegit nou president en Josep Bagué i Sorines. L´any 1975 i per 
malaltia greu d´en Josep Bagué es nomena president el Dr. Joan Falguera. A les darreries de 
l´any en Josep Rodà presenta la dimissió com a director i el 10 de gener de l´any següent 
accepta la direcció de la coral Mn. Frederic Pujol, nou rector de les Planes.El 28 de novembre 
de 1976, la coral estrena el seu himne amb música de Pere Fontàs i Puig, compositor d´Amer  
i lletra de Ramon Noguer, cantaire de la coral.
L´any 1977, la coral pren volada i es transforma en mixta.L´any 1981 és elegit`president en 
Josep Colom. Ho serà fins el 1983 que agafa les regnes de l´entitat en Lluís Arnau i Planellas.
A mitjans de 1989,Mn.Frederic Pujol és destinat a la Parròquia de Palau a Girona,i 
s´acomiada. El substitueix en Ramon Bosch i Codina, fill de la Cellera de Ter .
Malauradament en Ramon moria el 29 d ´octubre de 1992. Ja des del mes de juny del 
mateix any tornava a dirigir la coral Mn. Frederic Pujol. Els anys següents, la coral manté el seu 
nivell de qualitat artística i es multipliquen les seves actuacions arreu.
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FITXA    TÈCNICA:

President: Lluís Arnau i Planellas
Vice-president: Josep Arnau i Grassa
Secretari: Encarnació Güell i Bosch
Tresorer: Joan Sau i Llach
Vocals: Montserrat Bosch i Oliveras
             Encarnació Pastor i Yebra

   Rosaura Garcia i Llorà
   Carme Garcia i Llorà

Actualment la societat coral retorn planenc té uns 100 socis, té entre 25 i 30 cantaires, 
(havien arribat a prop de 50).

Quin és el vostre repertori? El 
repertori és ampli i variat, 
inclou sardanes, cançons 
catalanes, cançons populars, 
conçons religioses, cançons 
de Nadal, i d´altres autors 
reconeguts com Haendel, 
Beethoven, Bach, Mozart...
Feu sortides fora del poble? 
Cada vegada menys, perquè 
avui gairebé cada poble té 
una coral i ja no és una novetat. 
Però recordo que l´any 1921 la 
coral anà a Ginebra (Suïssa) a 
una trobada de corals, cada 
any anem al Far a cantar la missa i concert, també cada any fem una torna amb la coral de Sant 
Pol de Mar, a vegades anem a cantar la missa a tv2 de  Sant Cugat.
Com us gestioneu econòmicament? Les despeses més importants son els desplaçaments i 
en fem pocs.també s´han de pagar les orquestres i músics que portem  al concert de Nadal. 
Tenim molta sort de la subbenció que ens dona l´ajuntament cada any, i també tenim una 
petita ajuda de la Diputació.
On assageu i quan? Assagem un dia a la setmana durant tot l´any menys el mes d´agost, i 
ho fem a la sala d´entitats de la Cooperativa, els concerts 
els fem a l´església, ja que és on hi ha millor acústica.

Enguany heu cel.lebrat el XXIX concert  de Nadal. Sí ja és 
una tradició, i n´estem molt contents. El nostre director Mn. 
Frederic, es preocupa cada any de trobar i arranjar noves 
partitures, per fer-ho més vistós. També intentem portar 
petites orquestres de càmara, o solistes però són dates que 
costa trobar músics. Va haver-hi una època que varem 
incorporar quadres plàstics en un escenari mòbil.

Per últim la Societat voldria fer una crida a tothom qui li 
agrada el món del cant perquè s’animin i s’apuntin a la 
nostra entitat.
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