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Editorial
A ningú se li escapa que, 
aquest, ha estat un any d’una 
greu recessió econòmica que 
ve sotragant  un col·lectiu cada 
cop més nombrós de ciutadans 
d’aquest país. Això ens ha de 
dur a la reflexió el patiment 
que suposa per  les famílies i/o 
persones afectades  –potser les 
tenim al costat mateix de casa-  

i a les que hem d’acostar-los la nostra mà i procurar 
socórrer en la mesura de les nostres possibilitats, ja 
sigui personalment o bé a través de Càritas, el banc 
dels aliments, o entitats similars.  És en l’ajut al 
germà on rau, en definitiva, l’essència de la nostra 
fe.

Cenyint-nos en el tema campaner, val a dir que 
superant la crisi (o malgrat la mateixa) alguns 
indrets han estrenat campanes, com ha estat el cas 
de  Torre-serona,  que el primer de maig passat, 
vuit dies després de la nostra darrera Trobada 
a Os, n’estrenava 14 de cop. És el nombre que 
conforma el carilló instal·lat al campanar d’aquella 
parròquia lleidatana, que recentment ha estat 
reformat guanyant un pis d’alçada i amb un rellotge 
a cadascuna de les quatre cares. 

Igualment, l’oratori de la Mare de Déu dels Dolors, 
de Lleida, estrenava el 17 de setembre campana 
nova, de nom Isabel, que vaig tenir l’honor de beneir 
en el curs de la missa dedicada a la festa d’aquella 
advocació mariana.

Ambdues celebracions varen comptar amb 
l’assistència de la Confraria de Campaners que, 
durant l’any, ha pres part en altres activitats 
dedicades a les campanes i/o campaners a les que  
ha estat especialment convidada. 

Per acabar, encara que –almenys directament- no 
ens incumbeixi,  sí que hem de dir que ens fa patir 
–i molt!-  com a bons veïns i ja no cal dir com a 
cristians, el tema de l’art de la Franja. Una maldestra 
divisió d’uns  límits diocesans mil·lenaris ha dut a 
un inflamat conflicte que  - ultra el que dirimeixin 
els jutges -  jerarquia, clergat i poble hem d’ajudar 
a apaivagar a través del diàleg serè,  lluny de tota 
confrontació,  que en res ens afavoreix.

Mn. Vicenç Alfonso i Miret
President de la Confraria
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En portada
 XXIII Trobada de Campaners (24/25 d’abril 2010)  Per Francesc Balcells i Llobera

Els actes, com és preceptiu, 
s’iniciaren amb el tradicional 
Pregó, pronunciat enguany 

pel director de l’Institut d’Estudis 
Ilerdencs, Sr. Albert Turull. En fa la 
presentació, M. José Huete, membre 
de la Confraria. El pregoner centra 
bona part de la conferència en la 
seva ciutat, Cervera, la qual i sense 
desmerèixer la vila d’Os, és una 
ciutat històricament campanera, 
diu. Hi estem d’acord.  Segueix: 
El campanar de Santa Maria de 

Cervera s’assembla molt al del 
Micalet de València. Si aquest el 
guanya en volum, hi afegiríem que 
el de Cervera és més esvelt, atès 
que la seva silueta destaca sobre 
el conjunt de les cases cerverines, 
exceptuant, és clar, el seu famós i 
desafortunat “gratacels”. 

El rector de Vallfogona i, més 
endavant, JV Foix, esmentarien el 
campanar de Cervera en els seus 
poemes. Del rector vallfogoní en 

En el acto de apertura de la 
Trobada de Campaners 2010, el 
pregonero fue el Sr. Albert Turull, 
Director de l’Institut d’Estudis 
Illerdencs, puso énfasis especial 
en la historia campanera de 
Cervera y el centenario del 
nacimiento del poeta leridano 
Màrius Torres.

El acto termino con un concierto 
entrañable del grupo SYRINX

ressenya un sonet dedicat a la 
Immaculada, escrit amb tanta 
finor, que és talment com si les 
campanes cerverines n’estiguessin 
anticipant o certificant el dogma 
concepcionista, decretat anys 
més tard pel Vaticà.

Albert Turull es considera hereu 
d’una família campanista. Uns 
llibres del seu pare, l’editor Ramon 
Turull, duen precisament el nom 
de  les campanes de Cervera. Tot 
seguit, recita el poema del pare “la 
Campana de Sant Magí”, escrit 
amb motiu de la festa d’aquest 
sant, que Cervera celebra cada 19 
d’agost, repartint l’aigua miraculosa 
de la font de Brufaganya per les 
cases de la ciutat. 

El pregoner continua el seu 
parlament dient que un dels 
elements fonamentals de la cultura 
d’un poble és el seu patrimoni. 
I les campanes són patrimoni 
material i també immaterial d’una 

cultura. Donen, per tant, identitat 
a un poble. Tot just ara quan molts 
voldrien que “deixéssim de ser”, cal 
afirmar-nos més que mai, és a dir 
cal refermar la nostra voluntat de 
ser. Ací rau l’eix vertebrador d’una 
nació. Si n’hi ha que ens neguen 
aquest dret  és que, en realitat, ens 
l’estan confirmant.
Recorda, per acabar, que enguany 

es commemora el centenari del 
naixement de Màrius Torres, el poeta 
lleidatà per excel·lència, el poeta de 
l’enyor i del precís. El que escriu 
“Molt lluny d’aquí” i ens apropa a 
tot allò que tenim en estima.

Com a colofó al pregó, el grup 
SYRINX –veu, piano, flauta i 
violoncel- va delectar-nos amb un 
magnífic concert, desgranant peces 
tan variades com La vie en rose, 
d’Edith, Piaf, Con te partiró, d’A. 
Boccelli, Amor particular, d’en Llach 
o Paraules d’amor, de JM Serrat.

3

Lors de la cérémonie  d’ouverture 
de la Trobada de Campaners 
2010 , celui qui a prononcé le 
discours fut Mr. Albert Turull, 
Directeur de l’institut d’Etudes 
Illerdens, avec comme thèmes 
principaux l’histoire des cloches 
de Cervera et celui du centenaire 
de la naissance du poète Leridan 
Marius Torres.

Un concert du groupe SYRINX 
clotura cet acte .

2010eko Campanerseko 
Trobadaren hasiera ekitaldiko 
pregonaría Albert Turull jauna 
izan zen, l’Institut d’Estudis 
Illerdenseko zuzendaria. Honek
enfasi handia eman zion 
Cerverako kanpaien historiari eta 
Màrius Torres Lleidar poetaren 
jaiotzaren mendeurrenari.

Ekitaldiari amaiera emateko 
SYRINX taldeak kontzertu 
zoragarria eskaini
zuen.

enguany es commemora 
el centenari del 

naixement de Màrius 
Torres, el poeta lleidatà 

per excel·lència, el poeta 
de l’enyor i del precís
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Santa Tecla, festa d’interès nacional

El Diari Oficial de la Generalitat en el número 5645, de 8 de juny de 2010, publicava l’Acord del 
Departament de Cultura i Mitjans de Comunicació (Acord Gov./100/2010, de 25 de maig), pel qual 
es reclassifica com a festa patrimonial d’interès nacional les Festes de Santa Tecla de Tarragona, 
que tenen lloc al voltant de la data del 23 de setembre, jornada central de la celebració i diada de 
la patrona de la ciutat.

Entre la corrua d’elements que formen part de la festa, s’hi troben  les campanes i els seus tocs 
festius que acompanyen molts dels actes i en els quals s’utilitzen les dotze campanes anomenades 
litúrgiques, que daten dels segles XIV al XX. Els tocs són: el de vigília de gran festa, el de vespres, 
el de prima de festa i el de processó solemne o repic general.

Noces d’Argent
El P. Valentí Tenas i Bartrina, secretari de la Junta de la Confraria de 
Campaners de Catalunya, va celebrar els 25 anys de professió monàstica 
a Montserrat el dia 24 d’abril de l’any passat. Tot i que coincidia amb la 
Trobada de Campaners, membres de la Confraria varen fer-li costat en 
una efemèride tan assenyalada.

El P. Valentí, que havia estat prefecte de l’Escolania i custodi de la Santa 
Cova, , ha residit aquests darrers anys a Roma. Des d’aquí li enviem la 
nostra felicitació, tot desitjant-li una trajectòria ben joiosa i fecunda en el 
camí cap a les Noces d’Or. Per molts anys!

Las fiesta de Santa Tecla de 
Tarragona reclasificada como 
fiesta patrimonial de interés 
nacional.

La fête de Santa Tecla  de 
Tarragone, a été reclasifiée 
comme fête patrimoniale 
d’intérêt national.

Tarragonako Santa Tecla jaia, 
nazio-onurarako  ondare-jai 
moduan birsailkatu dute

25 años de profesión monástica 
del prefecto Valentí Tenas i 
Bartrina, motivo de celebración 
y reconocimiento en la 
XXIV edición de Trobada de 
Campaners.

25 ans de profession monastique 
du prefecte Valenti Tenas i 
Bartrina, motif de célébration 
et de reconnaissance lors de la 
XXIV édition de la “Trobada de
Campaners”.

Valentí Tenas i Bartrina 
prefektuaren 25 urteetako  fraile-
bizitza, ospakizunetarako eta 
eskerrona emateko arrazoia izan 
zen  Campanerseko Trobadaren 
XXIV. edizioan.
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Inauguració del campanar de Torre-serona
El dia 1r de maig del 2010, la vila de Torre-serona, situada a pocs km. de Lleida, estrenava campanar. 
De fet, es tracta del mateix d’abans, totalment restaurat i aixecat quatre metres per sobre l’anterior. 
Amb el campanar s’estrenava també un carilló amb catorze campanes provinent d’Holanda, si bé 
bastit amb l’assessorament i la col·laboració de l’empresa Carvajal, d’Alcoletge.

La inauguració la presidí l’alcalde de la localitat, Sr. Enric Colom i en féu la benedicció el rector de 
la parròquia, Mn. Josep A. Jové. Tot seguit hi hagué un concert de les flamants campanes a càrrec 
de Mn. Joaquim Mesalles i, en ecabat, concert de cant coral amb les corals de Torre-seerona i 
Ressò de Sant Pere, de Lleida.

La festa, que comptà amb una nodrida participació de veïns i forasters, acabà amb un refrigeri 
popular.

Les campanes de Cervera al cinema

Si  com digué el pregoner de la darrera Trobada, en qüestió de campanes 
Cervera era gairebé tan famosa com la vila d’Os de Balaguer, als 
segarrencs ja només els faltava la promoció cinematogràfica. Aquesta 
els arriba a través de la pel·lícula “El Monje”, rodada en bona part al 
reial monestir de Santes Creus, però amb algunes escenes filmades 
al campanar de Santa Maria de Cervera, amb els seus campaners de 
protagonistes “secundaris” i brandant les campanes amb el seu estil, 
tan genuí. Entre els actors “principals” de la pel·lícula, s’hi troben el 
català Sergi López i Geraldine Chaplin.

D’altra banda, cal assenyalar que, el passat mes de juny,  els campaners 
cerverins  varen rebre de mans del veí Fausto Serra una vintena de rebuts, pagats  pels seus avantpassats entre els 
anys 1830 i 1909 al campaner major per tocar les campanes a festes o cerimònies encarregades per la família. En nom 
dels campaners, Anton Pedrós va agrair el lliurament pel seu valor històric, sense oblidar el contingut sentimental de 
l’acte, celebrat a la Paeria  i en presencia de les autoritats locals. 

Del campanar cerverí hem de dir també, que el dia 4 de gener d’enguany va desprendre’s eventualment de dues de 
les seves campanes, per tal de reparar les esquerdes ocasionades pel pas del temps. En un parell d’hores l’empresa 
encarregada de la restauració, va baixar-les del campanar per endur-se-les a Massanassa (País Valencià), on tenen els 
tallers. De no haver-hi cap contratemps, calcules que per Setmana Santa tornaran a funcionar.

El alcalde de Torre-serona, 
Sr. Enric Colom inauguró 
la restauración del nuevo 
campanario de la iglesia de la 
vila.

Le maire de Torre-serona, Mr 
Enric Colom inaugura après sa 
restauration, le nouveau clocher 
de la ville.

Torre-seronako Alkateak, Enric 
Colom jaunak, hiriko elizaren 
kanpandorre zaharberritua 
inauguratu zuen.

La película “El Monje”, rodada 
en su mayor parte en el Real 
Monasterio de Santes Creus, 
promociona las campanas de 
Cervera.

L’oeuvre cinématographique 
intitulée “ Le Moine “, filmée 
en grande partie dans le 
Monastère Royal de Santes 
Creus, promotionne les Cloches 
de Cervera.

 “El Monje” filma, gehienbat 
Santes Creuseko Monasterio 
Errealean filmatu zena, 
Cerverako kanpaiak sustatu 
zituen.
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Christiana Figueres, directora del Conveni sobre el Canvi Climàtic

Pot ser que sorprengui més d’un això d’incloure aquesta nova al “noticiari” sobre el món campaner. Passa, però, que 
la Sra. Christiana és néta de llegendari president de Costa Rica, José Figueres –Don Pepe- els pares del qual, com 
sabem, eren fills  d’Os de Balaguer. Parèntesi, avui també ho seria la besàvia d’en Messi, el número u del futbol actual, 
atès que va néixer a Tragó de Noguera, adscrit ara al nostre municipi. Així, doncs, tant el carismàtic jugador com  la 
flamant directora són descendents del nostre municipi campaner.
Christiana Figueres, designada per l’ONU per assumir la direcció del Conveni sobre el Canvi Climàtic, és sociòloga i 
antropòloga i , abans d’assumir aquest càrrec, portava quinze anys a la reraguarda de les negociacions del protocol 
de Kioto. Igualment, era assessora de canvi climàtic de l’empresa ENDESA en llatinoamèrica.

Campanes que branden durant un... minut 

El 3 de setembre, al vespre, les campanes tornaren a ventar-se al Palau d’Anglesola, durant un minut a tot estirar, amb 
motiu de la Caminada Cultural, en la que es va fer un repàs dels oficis perduts (carreter, boter, baster, matalasser, etc.) 
davant les cases que s’havien exercitat, acabant davant l’església on  el campaner tocaria des de la base de la torre el 
toc de missa i un breu repic del de difunts. Un grup de joves, en acabat, brandarien les campanes a toc de festa durant 
un minut escàs. Fou suficient, però, perquè molta gent s’emocionés, atès que feia més de deu anys que no el sentien, 
degut al mal estat dels jous, necessitats d’una reparació que ja triga massa en arribar.

Con motivo de la “Caminada 
Cultural”, las campanas del 
Palau de Anglesola, volvieron a 
repicar tras más de 10 años de 
silencio.

En motif à la “ Caminada Cultural 
“ (la marche culturelle), les 
cloches du Palais d’Anglesola, 
sonnèrent à nouveau après plus 
de 10 ans de silence.

 “Caminada Cultural”-a dela eta, 
Anglesolako Palauko kanpaiak, 
berriz ere bilin-balan aritu ziren  
10 urtez isilik egon ondoren. 

El poble d’Olp recupera les campanes

Olp, un petit poble del Pallars Sobirà agregat a Sort, torna a escoltar des de l’agost  de l’any passat la veu de les 
campanes després de 38 llargs anys de silencis.  És el temps que el campanar de l’església portava derruït i feia  
inaccessible l’accés a poder tocar-les. L’empenta i la il·lusió dels olpins, veïns i forans,  ha fet possible el somni de 
la restauració de l’església i el campanar i, per tant, que l’eco d’aquelles valls tornés a propagar el so de les velles 
campanes. La diada del 14 d’agost, fou viscuda com una nova pasqua, el triomf de la vida –la veu- sobre la mort –el 
silenci -, amb la presència de l’arquebisbe d’Urgell, Mons. Joan Enric Vives, que beneí les obres i presidí la solemne 
concelebració eucarística, així com de les autoritats locals i comarcals. 
Per completar la jornada festiva, al vespre s’escenificà l’obra “Lo somni d’un Pallars lliure”, reivindicant la marxa vers 
la sobirania, a través de fragments de les vicissituds històriques del Pallars. 

Joan Enric Vives, arzobispo de 
Urgell, bendijo el final de la obra 
de restauración de la iglesia de 
Olp en el Pallars Sobirá,

Joan Enric Vives, évêque 
d’Urgell, bénit la fin des travaux 
de restauration de l’église de 
Olp dans le Pallars Sobira,

Joan Enric Vivesek, 
Urgelleko artzapezpikutegiko 
monsignoreak, Olpeko elizaren 
zaharberritze lanen amaiera 
bedeinkatu zuen Pallars Sobirán. 

Christiana Figueres,  nieta del 
Presidente de Costa Rica , Jose 
Figueres, ha sido nombrada 
Directora del Convenio de Cambio 
Climático. Remarcar que los 
Padres del Presidente eran hijos 
de Os de Balaguer

Christiana Figueres, petite fille 
du président du Costa Rica, 
José Figueres, a été nommé 
Directeur de la convention sur le 
changement climatique. A noter 
que les parents du Président 
étaient fils de Os de Balaguer

Christiana Figueres, Costa Ricako 
Jose Figueres Presidentearen 
biloba , Klima-Aldaketa Itunaren 
Zuzendari izendatu dute.
Azpimarratu, Presidentearen 
gurasoak Os de Balaguerreko
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Noticiari

Repic en honor de la Mare de Déu de la Candela

Amb motiu de les festes decennals de Valls, el dia de la patrona, la Mare de 
Déu de la Candela, hi hagué un repic manual de campanes a càrrec dels 
campaners de les Borges Blanques.

A l’hora que, a la Casa de la Vila, ben a prop de l’arxiprestal de Sant Joan es 
feia la recepció de les autoritats convidades per assistir a l’ofici, la població 
vallenca va poder sentir per primera vegada el toc dedicat a la Mare de Déu 
de la Candela, creat pel campaner Pere Giné, membre de la Confraria de 
Campaners de Catalunya.

A la tarda d’aquell mateix dia -2 de febrer- es repetí el repic manual 
convocant a la processó i en el retorn de la imatge de la Mare de Déu al 
temple arxiprestal. En aquest cas, el toc anà acompanyat de la música de 

l’orgue i el cant del Virolai, constituint el moment més emblemàtic de les Decennals.

Cal recordar que el campanar de Valls, amb els seus 74 metres d’alçada és el més alt de Catalunya.

A toc de campana

El número 40 de la publicació Ara Lleida, corresponent a la tardor-hivern del 2010, dedica sis pàgines a les Trobades 
anyals d’Os de Balaguer. El text és de Joaquim M. Pujals i les fotografies –magnífiques, per cert- de Santi Iglesias.

Encapçalat pel suggerent títol  “A toc de campana”, el reportatge relata la funció de les campanes al llarg dels segles, 
així com la feliç iniciativa de la vila d’Os de convocar els campaners per reviure any rera any unes jornades de germanor 
i de resistència, que si en un principi recollien sentiments de nostàlgia, han sabut encarar-se al futur amb l’empenta 
d’una fira de fonedors i instal·ladors de campanes i la culminació de la sala temàtica al recentment rehabilitat castell 
que corona la població.

Los encuentros anuales de 
campaneros en la población de 
Os de Balaguer, promocionados 
en la revista Ara Lleida.

Les rencontres annuelles des
carillonneurs dans la localité
d’Os de Balaguer,  promotionnées  
dans la revue Ara Lleida..
 

Os de Balaguerreko herrian 
Kanpaijoleen urteroko topaketak 
burutzen dira, Are Lleida 
aldizkariak sustatuta. 

Los campaneros de la población 
de Les Borgues Blanques, 
protagonizaron un  repique  
manual de las campanas del 
campanario más alto de Catalunya 
ubicado en la población de Valls 
en Tarragona.

Les carillonneurs de la ville de Les 
Borges Blanques, firent sonner 
manuellement les cloches en 
hommage au clocher le plus 
haut de catalogne, situé dans la 
localité de Valls à Tarragone.

Les Borges Blanques herriko 
kanpaijoleek, Tarragonako  Valls 
herrian dagoen Kataluniako 
kanpandorrerik garaienean 
eskuzko kanpaien dandalatzea 
burutu zuten.  
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Dissabte dia 18 de setembre

Va començar la Jornada amb 
una magnífica rebuda a la Paeria 
de la ciutat, on el Paer en Cap i 
el President dels Campaners de 
Cervera van tenir unes paraules de 

benvinguda per a tots els presents, 
també hi va haver un recordatori 
per al senyor Jaume Font.

Seguidament els campaners de 
Cervera van obrir els actes del dia 
amb el “Toc de Sometent” en motiu 
de la celebració a Cervera dels 200 
anys de la Guerra del Francès i que 
dóna el tret de sortida al Isagoge i 
a les celebracions que tindran lloc 
durant tota aquesta setmana, prèvia 
a la Festa Major.

Al finalitzar els tocs ens vam dirigir a 
la Sala Francesc Buireu, al local de 
Benestar Social (Consell Comarcal), 
on van tenir lloc les conferències.

La primera conferència va anar a 
càrrec del musicòleg Josep Dolcet 
, el qual va centrar-se en l’ús que 
s’ha fet de les campanes al llarg 
del temps en les composicions de 
la música dita “culta”, la música 
que s’interpreta ara generalment 

en les sales de concert. Des 
de la cantata Schlage doch, 
gewünschte Stunde, atribuïda a J. 
S. Bach, fins a Musik im Bauch, de 
Stockhausen, passant per Berlioz, 
Wagner o Mahler, els compositors 
occidentals han emprat les 
campanes en l’orquestra tant per 
la seva sonoritat com pel seu 
simbolisme i pel poder d’evocació 
que els dóna la seva funció ritual, 
religiosa i social.

La segona conferència la va fer la 
jove cerverina Irene Suárez Secilla 
que ens parlà del treball “Estudi 
físic i acústic del Seny Major”, la 
campana gran del campanar de 
Santa Maria de Cervera. Treball 

que va ser guardonat amb el primer 
premi del 2on. curs de Batxillerat a 
l’estudi de recerca del curs 2003-
2004 del I. E. S. Antoni Torroja de 
Cervera de joves
promeses.

El campanòleg Daniel Vilarrubias 
i Cuadras va ser l’encarregat de 
l’última conferència . En la seva 
intervenció, va parlar dels principals 
llibres històrics sobre campanologia 
(1608-1960) i fa fer una extensa 
explicació sobre la campanologia 
i per a què serveix (protegir les 
campanes, conèixer-les, etc)

Seguidament es va fer la Clausura 
de la Jornada per part del Sr. Àngel 
Vidal delegat de l’àrea de Turisme 
de la Diputació de Lleida i la 
presentació de la pàgina Web dels 
Campaners de Cervera. Tot això, 
acompanyat d’un aperitiu per a 
tothom ofert pel grup de campaners 
cerverí al Casal de Gent Gran.

La tarda va ser més moguda i , havent 
dinat, vam tenir una interessant 
visita guiada pel centre històric 

II Jornades d’Estudi entorn a 
les Campanes: EL campanar de 
Santa Maria de Cervera Per M. José Huete
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de la ciutat i la presentació dels 8 
campanars existents dins el trajecte 
fins la plaça Major. Després vam fer 
Ia pujada al campanar de Santa 
Maria, fins al pis de campanes , on 
vam gaudir de la majestuositat dels 
bronzes que acull aquest campanar 
i d’una exposició i practica dels 
diferents tocs dels Campaners de 
Cervera.

Vam acabar la jornada amb la visita 
a les sales inferiors que són la base 
del projecte per acollir el futur del 
Museu del Campanar.

Una jornada on es va quedar palès 
l’alt nivell dels organitzadors i 
conferenciants.

Las II Jornadas de estudio 
sobre las campanas, fueron 
inauguradas por el presidente 
de los campaneros de Cervera, 
seguidas por el “Toc de 
Sometent” de los campaneros 
con motivo de celebración de 
los 200 anos de la Guerra del
Frances.
Las conferencias fueron a cargo 
del musicólogo Josep Dolcet, 
seguida de Irene Suarez Secilla 
y por último el campanólogo 
Daniel Vilarrubias i Cuadras.El 
acto de clausura fue a cargo del 
delegado del área de Turismo 
de la Diputación de Lerida, el Sr. 
Angel Vidal, en la que presentó la 
página web de los campaneros.

Les 2 journées d’étude sur les 
cloches, furent inaugurées par 
le président de la confrérie de 
Cervera, suivi par le “Toc de 
Sometent” interprété par les
carillonneurs pour célébrer 
les 200 ans de la guerre du 
Français.
Les conférences furent à charge 
du musicologue Josep Dolcet, 
suivi des interventions d’Irene 
Suarez Secilla et pour terminer 
du spécialiste Daniel Vilarrubias 
i Cuadras.
L’acte de clôture fut à la charge 
du délégué au tourisme de la 
Diputació de Lleida, M. Angel 
Vidal, on présenta aussi la page 
du site web des carillonneurs de 
Cervera.

Kanpaiei buruzko ikasketen 
II Topaketei, Cerverako 
kanpaijoleen zuzendariak 
eman zien hasiera, eta jarraian 
kanpaijoleek Frantsesaren 
Gudako 200 urteak ospatzeko 
“ Toc de Sometent” eskaini 
zuten.
Hitzaldiak Josep Dolcet 
musikologoak, Irene Suarez 
Sencillak eta  Daniel Vilarrubias 
i Cuadras kanpainologoak eman 
zituzten. Amaiera ekitaldia 
Lleidako Diputazioko Turismoko 
ordezkariaren eskutik izan zen, 
Angel Vidal Jaunaren eskutik, 
alegia, eta kanpaijoleen web-
orria aurkeztu zuen.

II Jornades d’estudi Entorn a Les Campanes Campanar De Santa Maria De Cervera
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El Museu Europeu de l’Art 
Campaner –un museu únic al 
món en el seu gènere-presenta 

una rica col·lecció dedicada a les 
campanes i a l’art campaner. Un art 
universal, profundament relacionat 
amb les cultures dels pobles i 
que acompanya tot un seguit de 
costums, tant de caràcter profà 
com religiós.

Història

Aquest Centre-Museu sorgí l’any 
1985 a l’Isle-Jourdain. Es troba 
situat al Mercat del Gra, edifici del 
segle XIX, catalogat a l’inventari 
dels Monuments Històrics i que ha
estat reconegut com a model 
exemplar de restauració amb 
destinacions culturals.

Cal remarcar que, aquest Museu, 
juntament amb el de la Campana 
Gran i Campanes Antigues de 
Pequín (Xina) són els únics museus 
de campanes, formats a partir de
col·leccions públiques.

Inaugurat el 16 de desembre de 
1994, el Museu de l’Isle-Jurdain 
fou innovador en el seu temps. A 
més dels objectes presentats dins 
les característiques vitrines, n’hi 
ha d’exposats sense cap mena 
d’obstacle per afavorir precisament 
que el públic pugui tocar-los (com, 
per exemple, una campana de 
vaixell o una “simandre” circular 
grega).

La col·lecció

L’excepcional col·lecció del Museu 
és presentada de manera temàtica. 
És per això que es troba repartit en 
9 espais:

-Fundició. Aquí s’hi presenten les 
diferents etapes de la fabricació de 
la campana (motlles, ornaments, 
eines, tècniques), així com batalls,
 contrapesos i jous.

-Revolució Francesa i Guerres. 
En aquesta zona s’hi troba una 
de les peces més notables de la 
Història de França, el Carilló de la 
Bastilla, salvat de la desfeta l’any 
1789, quan es conquerí la fortalesa. 
Prop seu, s’hi poden veure canons 
i monedes refosos en temps de la 
Revolució Francesa i del Primer 
Imperi Francès.

-Rellotgeria Monumental. En 
aquest espai s’hi exposa la història 
de la rellotgeria monumental, així 
com la conquesta del temps laic 
sobre el temps religiós (el més 
íntimament relacionat amb l’art 
de les campanes). Un rellotge 
d’autòmates del s.XIX, restaurat i 
amb bon estat de funcionament i 

que dóna l’hora, el dia, el mes i les 
efemèrides.

-Música i Missatge. És el paisatge 
sonor del nostre temps. Carilló 
d’estudis, teclats populars, roda 
de tocs al vol, “instruments de 
tenebres” són els que trobem en 
aquesta zona.

-Identitats. Obertura al món de l’Art 
de les Campanes. Aquí hom pot 
descobrir-hi l’ús de les campanes, 
els cascavells i altres objectes 
sonors en els grans temes de les 
civilitzacions, com són la màgia, la 
religió, el poder, la justícia, els ritus, 
els costums, etc.

-Esquellots. Espai dedicat a 
esquelles i picarols de bronze i aram 
per als animals com ara baques, 
elefants o fins i tot camells.

-Sant i Senya. 
Presenta la 
campana com 
un objecte que 
forma part de 
la nostra vida 
quotidiana. S’hi 
poden apreciar 
col·leccions de 
campanetes de 
taula, joguines, 
sonalls, gongs 
o records de 
guerres.

El Centre-Museu Europeu de 
Campanes de l’Isle-Jourdain
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-Arqueologia. Aquí, el Museu 
proposa la descoberta dels orígens 
de les tradicions i de les arts de les 
campanes arreu del món, des de 
l’Antiguitat fins l’Edat Mitjana.

-El “Subrejoug” (sobre jou). 
Aquesta eina camperola esculpida 

i pintada, funcional i 
sonora, estava fixada 
sobre els jous dels 
animals de tir. Amb el 
temps, ha esdevingut 
una peça ornamental. 
Tradició pròpia de la 
Vall del Save.

El Museu posseeix 
també un carilló 
d’estudi format per 
23 campanes, apte 
per aprendre a tocar 
i amb el que poden 
oferir-se concerts. 

Té igualment un auditori, on s’hi 
projecta de manera continuada un 
documental sobre les tradicions i 
els costums relacionats amb l’art 
de les campanes arreu d’Europa. Els Amics del Museu Campaner.

Centre-Musée Européen d’Art 
Campanaire  
place de l’Hôtel de Ville 32600 
L’ISLE-JOURDAIN
musee.campanaire@mairie-islejourdain.fr

El Centre-Museu Europeu de Campanes de l’Isle-Jourdain

El Centro-Museo Europeo del 
arte campanero de la isla de 
Jourdain, recoge la historia, 
origen ,tradición y proceso de 
fabricación de las campanas 
y relojería monumental, así 
como una exposición de útiles 
y decoración, utilizado en los 
animales de tiro de la época.

Le Musée d’Art campanaire de 
L’Isle-Jourdain, créé en 1985, 
présente une riche collection 
consacrée peuples Etabli 
manière thématique en neuf 
espaces différents : Fonderie, 
Révolution et Guerres, Horlogerie 
monumentale, Subrejoug Un 
documentaires

Jourdain uharteko “Centro-
Museo Europeo del arte 
campanero” delakoan kanpaien 
eta erloju monumentalen 
historia, jatorria, tradizioa eta 
fabrikazio-prozesua jasotzen 
da. Baita garaiko lor-abereek 
erabiltzen zituzten  tresna eta 
apainketen esposaketa ere. 
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JAUME FONT I MARTÍ (dit de cal 
Marino) – Cervera 4-5-1913 – 
Granyena de Segarra 7-9-2010

Mestre campaner de Santa Maria de 
Cervera dels anys 1976 al 1999, per 
tant 24 anys de campaner titular.

El sol lluïa brillantment al cel de 
Cervera el passat 7 de setembre 
quan es difon la trista nova del 
traspàs del Jaume, el nostre 
Campaner, el Mestre.

No ens sorprengué atès el seu 
delicat estat de salut, que als seus 

97 anys havia afectat la seva vida i 
de la qual tot sovint la família ens 
informava; però una mort, la mort 
d’un conegut, sempre és de plànyer 
i si amb el traspassat hi has tingut 
una llarga relació, el sentiment 
s’accentua.

D’un campaner, un “ofici” antic, se’n 
podria escriure llargament passant 
per anècdotes, versos, poesies i, 
com no, pàgines viscudes diferents 
a les d’en Folch i Torres. El Jaume 
les solia viure i explicar i a fe que 
donava bo sentir-les. Esperem algun 
dia poder-les anar recuperant.

Veiem que fou campaner durant 
24 anys, la qual cosa equival a 
dir que en aquest espai de temps 

pujà més de cent vegades l’any 
a tocar els senys. Haver pujat, 
segurament, més de cinc mil 
vegades les quasi cent cinquanta 
escales del campanar no és pas ni 
gaire còmode ni gens fàcil i també 
podem pensar que per a ell ha 
estat un desgast físic important 
tenint en compte que aquesta 
darrera etapa de campaner la va 
exercir ja en una edat avançada.

Però cal afegir, certament, que 
llevat d’aquests anys que acceptà 
la responsabilitat d`aquesta tasca, 
hi hauríem d’afegir que el Jaume 

ja formava part dels campaners 
amb almenys tres dels mestres 
que el van precedir ja que, 
suposadament, començaria a pujar 
al campanar de ben jove, igual 
que passa amb tots els infants 
que al viure prop de la plaça Major 
de molt petits ja s’apuntaven a 
ajudar els campaners adults i a 
col·laborar en els tocs fent sonar 
les campanes petites. Ells patien, 
en certa manera, la pujada a les 
fosques d’aquelles inacabables 
escales de caragol a les quals 
una mà de ferro de tant en tant 
sorprenia els novells amb alguna 
plantofada... Eren altre temps.

Cinquanta anys abans al 
nomenament de Campaner, ja 

podem assegurar que el “Marino” 
era integrat entre els assidus als 
tocs i podríem situar els seus inicis 
pels anys 1922-1925.

Si fem un breu repàs per la història 
de la nostra Torre, al Jaume el 
trobem com a 25e campaner 
(mestre campaner) d’una llarga 
relació de prohoms cerverins que 
la vella història té molt en compte, 
llista sempre provisional dels reculls 
que fins avui disposem. Prengué la 
titularitat del campanar a la renúncia 
de Francesc Carbonell i Flotats 
(1908-1977) l’any 1976. Pagès de 
professió, alternà sempre les feines 
del camp amb les obligacions de 
campaner. Al campanar no hi havia 
l’activitat de passades èpoques, la 
qual cosa li permeté combinar els 
seus dos treballs: el de campaner, 
més de complement, i la pagesia, 
com a suport familiar. Els tocs 
havien minvat considerablement 
i ser autònom en la feina li feia tot 
compatible. Anaren desapareixent 
els tocs dels mesos de Maria, 
del Sagrat Cor, novenes i més. 
Més endavant també deixaren de 
sonar els tocs d’oració als matins 
i vesprades. Com a fix, i com a 
ocupació permanent, el campaner 
o campaners actuals no tenen 
més obligacions o lligams que el 
toc de morts, les novenes que han 
anat quedant en tríduums i els tocs 
tradicionals i festius que segurament 
s’han anat eixamplant.

El 26 de setembre de 1997, a 
iniciativa dels joves Campaners, 
recolzat per la resta del grup i amb
l’important suport de la Secció 

Jaume Font I Martí (dit de cal Marino)  
Cervera 4-5-1913 – Granyena de Segarra 7-9-2010

al Jaume el trobem com 
a 25e campaner d’una 

llarga relació de prohoms 
cerverins que la vella 

història té molt en compte
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Al senyor Jaume Font in memoriam
No puc recordar el senyor Jaume sense que un sentiment 
de tendresa m’envaeixi. Un gran campaner sí, però també 
una gran persona.

Sentir-lo parlar de la seva feina, de les seves vivències com 
a campaner, eren veritables lliçons. Ell ha estat la memòria, 
el testimoni,el mestre, gràcies al qual els tocs de Cervera no 
han marxat amb ell. El pont d’una època a una altra.

Però la humilitat, la humanitat que aquest senyor tenia... és 
el que me’l fa homenatjar.

M José Huete

de Cultura Popular del Centre 
Municipal de Cultura de la C iutat, 
se li oferí un senzill homenatge 
en reconeixement a la seva llarga 
vida com a campaner i als darrers 
anys davant del campanar, a la 
seva tasca divulgadora vers els 
joves components de l’escola de 
campaners i al seu especial interès 
en la divulgació dels tocs de les 
campanes. Se li va reconèixer un 
gran mèrit atesa la seva actual 
edat i havent-se mostrat sempre en 
disposició plena per compartir les 
seves experiències, execució dels 
tocs i aconsellant els aprenents, els 
joves i els que no ho érem tant.

En el referit homenatge, al Saló 
de Plens de l’Ajuntament, se 
celebrà un acte en el qual l’alcalde 
Ramon Balcells, representant 
de la Parròquia de Santa Maria 
Mossèn Josep Torres, del Centre 
Municipal de Cultura Blanca Cuñé 
i dels Campaners, Antoni Xuclà van 

Durante sus 24 años como 
campanero titular en la Iglesia 
de Cervera (1976-1999), Jaume 
Font i Marti, compaginó su oficio 
de payés con el arte de tocar las 
campanas como complemento. 
En Septiembre de 1997, su figura 
fue homenajeada en el salón 
de actos del Ayuntamiento de 
Cervera por iniciativa del grupo 
de Joves Campaners.

Durant ses 24 ans comme 
carillonneur titulaire pour 
l’église de Cervera ( 1976-1999 
), Jaume Font i Marti, mena de 
front son activité de cultivateur 
avec en complément, celle plus 
artistique de carillonneur.
En septembre 1997, on lui 
rendit un hommage dans le 
salon d’honneur de la mairie de 
cervera à l’initiative du groupe 
des jeunes carillonneurs.

Cerverako Elizan kanpaijole 
titular moduan emandako 24 
urteetan (1976-1999), Jaume 
Font i Martik, bere pages 
lanbidea kanpaiak jotzeko 
artearekin uztartu zuen.  1997ko 
irailean, Cerverako Udaleko 
Batzar-Aretoan omendua izan 
zen, Joves Campaners taldearen 
ekimenari esker..

elogiar i agrair la tasca del Jaume i 
que va cloure amb una pinzellada 
a càrrec de l’historiador cerverí 
Ramon Turull. Li foren lliurats 
uns records de reconeixença i 
agraïment davant una nombrosa 
assistència que va omplir la sala.

Tot seguit es pujà al campanar 
a fer, en honor seu, un gran toc 
de Festa. Després es reuniren 
entorn una taula per sopar, on 
assistiren gairebé tot el planter de 
campaners, las seva esposa, totes 
les autoritats locals i bona colla de 
familiars i amics.

Podríem allargar-nos repassant 
des de la nostra vessant la 
trajectòria del Jaume Campaner, 
el darrer “Mestre” que just acaba 
de deixar-nos.

El grup de Campaners de Cervera, 
tot fent extensiu el condol als 
seus familiars, va manifestar el 

Jaume Font i Martí 

seu agraïment per tots els mèrits ja 
expressats i la seva gran estima del 
Jaume a les coses de Cervera amb
les seves dues grans passions: el 
campanar, en primer lloc, i la seva 
participació any rere any a les 
celebracions de les festes de Sant 
Magí.

En el seu comiat i de cos present 
a la plaça Major el seu grup de 
campaners i alumnes li va oferir 
durant deu minuts un llarg i emotiu 
toc de comiat amb el Seny Major 
com a protagonista. No podia ser 
d’altra manera.

Si certament existeix el cel, sens 
dubte que ara tenen un nou 
campaner.

Grup de CAMPANERS DE 
CERVERA
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Les campanes, signe i senyal 
d’identitat “  va ser el títol de la 
conferència- col·loqui a càrrec 

de M José Huete que es va fer el 
dimecres 8 de setembre de 2010  a 
les 20:30 a l’ Església Parroquial de 
Bellpuig

En aquesta conferència es va parlar 
de la importància de les campanes 
en els nostres pobles així com també 
dels senyals acústics identitaris de 
cada comunitat.  

Arran de la restauració de la 
campana coneguda per “ la vella 
“ i per tal que tots els bellpugencs  
la puguessin veure, llegir-ne les 
inscripcions i de ben segur  recordar 
moltes anècdotes,  la van ubicar a 
l’interior de l’església i es va poder 
llegir l’inscripció de la Campana 
Vella:

Conferencia a Bellpuig Per M. José Huete

La fiesta mayor de Bellpuig se 
inició con una conferencia de 
Maria José Huete sobre “las 
campanas signo y señal de 
identidad”. Se aprovechó para 
exponer la “Campana Vella” de 
1816

La fête annuelle du village 
de Bellpuig commença par 
une conférence de Maria 
José Huete sur les cloches 
signe d’identité et marque de 
reconnaissance.L’occasion fût 
saisie pour exposer “ l’ancienne 
cloche” de 1816.

Bellpuigeko Jai Nagusia Maria 
José Huetek eskeinitako 
hitzaldi batekin hasi zen, “ 
kanpaiak izaeraren seinale eta 
ikur” izenburupean. 1816ko 
“Campana Vella” erakusteko 
probetxatu zen. .

La seva proximitat, va fer que 
descobríssin molts elements que 
no coneixien i  també van sorgir 
moltes inquietuds envers el seu 
món. 

Així va ser que l’ajuntament de 
Bellpuig va decidir encetar el 
programa de la Festa Major amb 
un acte que fes referència a les  
campanes. Nosaltres des de la 
revista “ El Batall “ els felicitem per 
tan lloable iniciativa.
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L’ IES Rosa Chacel de Colmenar 
Viejo (Madrid) va engegar fa tres 

anys un projecte interdisciplinar 
sobre el so, juntament amb 
tres instituts de tres comunitats 
autònomes. I com a cloenda, 
van demanar la col·laboració 

Xerrada i audició de campanes a 
Colmernar Viejo  Per Maria José Huete

a la Confraria de Campaners 
de Catalunya que preparéssin 
una audició de campanes i una 
conferència.

En Daniel Vilarrubias i la Maria José 
Huete van ser els encarregats de 
portar a terme aquesta cloenda.

L’alumnat d’ESO a la sala 
d’actes del centre, va rebre les 
explicacions sobre la fosa i el so 
de les campanes. A continuació, 
es van desplaçar a la Basílica 
Menor de Nuestra Señora de la 
Asunción, on es va fer una mostra 
de tocs des de la magnífica torre 

del campanar de cinquanta metres 
d’alçada.

Amb vuit campanes als finestrals 
i set campanes fixes a mode de 
carilló, l’alumnat i la població de 
Colmenar va poder recordar el so 
de les campanes.

A part de l’edifici gòtic i cal destacar 
de la basílica, el museu amb llibres 
d’atril, diferents pergamins i l’antic 
rellotge del campanar que forma 
part de les obres del museu ubicat 
amb diferents espais.

El trabajo en equipo de tres 
institutos de tres comunidades 
autónomas, sobre el proyecto de 
sonido, iniciado hace tres anos 
por el Instituto de Educación 
Secundaria Rosa Chacel de 
Colmenar Viejo de Madrid, dio 
como resultado, la exposición 
del mismo en formato de 
conferencia, en los que Daniel 
Villarrubias y María José 
Huete,miembros de la Confraria 
de Campaners de Catalunya 
fueron los responsables de 
cerrar el acto.

Le travail en équipe de trois 
instituts appartenant à trois 
communautés autonomes, 
sur le projet d’étude du son, 
inicié depuis trois ans par 
l’institut d’Education secondaire 
Rosa Chacel de Colmenar 
Viejo de Madrid, a eu comme 
résultat l’organisation de cette 
conférence, dans laquelle 
Daniel Villarrubias et Maria José 
Huete, tous deux membres de 
la Confrérie des carillonneurs de 
Catalogne, eurent à leur charge 
de clôre l’organisation de cet 
acte.

Hiru Autonomia Erkideetako 
hiru institutoren talde-lanak, 
kanpaien soinu-egitasmoari 
buruzkoa, eta duela hiru urte 
Madrilgo Colmenar Viejoko 
Bigarren Hezkuntzako Rosa 
Chacel Institutuaren eskutik.
abian jarri zenak, esposaketa 
bat antolatzea ekarri zuen, 
hitzaldi formatua zuena. Bertan 
Kataluniako Confraria de 
Campanerseko kideak diren 
Daniel Villarrubias eta María 
José Huete ekitaldiari amaiera 
eman zioten

 

Conferencia a Bellpuig Per M. José Huete
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Els campaners de la Fatarella               Per Benvingut Ruana

Ara farà uns anys, tres joves 
de 26, 27 i 30 anys, varem 
ser protagonistes d’un relleu 

generacional del que ja n’eren 
conscients, però que pensàvem 
que mai arribaria. El fet, es que ser 
la quarta generació de campaners 
del teu poble no és l’herència més 
engrescadora, tot i que el fet de 
ser una peça clau en la festa més 
important i multitudinària del teu 
poble la feia més engrescadora. La 
feina és pesada, són moltes hores 
ininterrompudes de tocar, s’ha de 
matinar, fa fred i com diu la dita “no 
és poden tocar les campanes i anar 
a la processó”, que per cert és la 
part de la festa on ens reuníem amb 
els nostres amics.
Els primers anys és fan durs, no 
és reconeix la teva tasca, tens 
la sensació que ningú t’escolta, 
que realment el que menys soroll 
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fa és el campanar, i comences 
a dubtar de la utilitat de la teva 
feina, et planteges si realment cal 
continuar aquesta tradició, a fi de 
comptes ja ha anat desapareixent 
de la majoria de pobles de la 
nostra comarca e inclús del nostre 
país sense cap manifestació 
d’enyorança, obrint així la porta 
a l’electrificació i mecanització de 
les nostres festes.
Valorant la situació en que ens 
trobàvem i el lamentable estat en 
que es troba el nostre campanar, 
era hora de decidir, de 
fer un pas endavant 
o deixar que el temps 
decideixi el futur 
d’aquest.
La resposta va ser 
unànime, cal tirar 
endavant, cal continuar 
en allò que durant tres-
cents anys ha despertat 
i guiat el nostre poble de 
manera ininterrompuda, 
el dia de la nostra 
romeria, però també 
cal renovar-se, sentir-
se orgullosos i tornar-se 
a conèixer. Lluís Llach en una de 
les seves cançons diu, “ el meu 
país es tan petit, que des de dalt 
d’un campanar sempre pots veure 
el campanar veí”. Bé doncs, els 
campaners de la Fatarella, no 

només volem veure el campanar del 
veí, sinó que també volem conèixer   
els seus campaners, intercanviar 
opinions, conèixer tocs nous, en 

definitiva ajudar-nos mútuament i 
donar-nos suport, unint-nos perquè 
aquest art no acabi formant part 
d’una exposició d’història romàntica 
amb fotografies en blanc i negre.

Tenint clar aquest punt, cal marcar 
els passos i crear un full de ruta:
1.Fer una memòria del campanar, 
recollir-ne tota la documentació i 
fer-ne un arxiu.
2.Reciclar-nos, aprendre noves 
tècniques i recuperar tocs.
3.Fer-nos conèixer, publicitar-nos a 
través de la premsa, d’actes públics, 
conferències, xerrades, etc.
4.Difondre la imatge del campaner.
5.Restaurar el campanar i 
modernitzar la instal·lació mecànica 
i elèctrica de les campanes.Tenint 
clars aquests conceptes, ens hem 
posat a treballar.
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El passat 9 d’Agost, dintre del 
programa d’actes de la festa major 
del nostre poble, varem organitzar 
un concert de campanes, on van 
actuar els campaners de Les 
Borges Blanques, que van instal·lar 
provisionalment quatre campanes 
reforçant les dos habituals, ampliant 
considerablement el repertori 
que va retransmetre l’alcalde 
d’Os de Balaguer i membre de 
la Confraria de campaners de 

Catalunya, Ignasi Cortès, 
acompanyat per Jaume 
Leon, cap de relacions 
públiques d’aquesta, en 
que va aprofitar el discurs 
per convidar-nos a formar-
ne part. L’acte que va ser 
aplaudit per mes de tres-
centes persones a la plaça 
major i que va ser seguit 
per diferents mitjans de 
comunicació, ha estat 
una gran plataforma per 
donar-nos a conèixer, ja 
que gràcies als diferents 
articles publicats 

posteriorment, s’han posat en 
contacte amb nosaltres diverses 
entitats, associacions culturals i 
particulars.
Aprofitant aquest espai els 
campaners de La Fatarella volem 
aprofitar per donar les gracies 
a la Confraria de campaners de 
Catalunya per la seva tasca, i als  
patrocinadors que han fet realitat  
aquest projecte.

Tres jóvenes del pueblo de la 
Fatarella situado en la provincia
de Tarragona, tomaron la 
iniciativa de potenciar el arte de
tocar las campanas, mediante el 
reciclaje y aprendizaje de nuevas 
técnicas, difusión en medios 
publicitarios de la imagen 
del campanero, así como la 
restauración y actualización del 
campanario de la iglesia.

Trois jeunes du village de la 
Fatarella, situé en province de 
Tarragonne, prirent l’iniciative 
de promouvoir l’art de jouer du 
carrillon et diffuser l’image du 
metier de carrillonneur.
Ils se sont également occupé de 
la restauration du clocher et des 
cloches.

Fatarella herriko hiru gaztek, 
Tarragonako herrialdean 
kokatutakoa, kanpaiak jotzeko 
artea sustatzeko ardura hartu 
zuten; birziklapenaren eta 
teknika berrien ikasketen 
bidez, kanpaijolearen irudia 
komunikabideen bidez sustatuz, 
eta herriko elizaren kanpandorrea 
zaharberrituz.
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Amurrio, 18 de setembre 2010

El dia abans ens posem 
en marxa per anar a la VII 
Kampai Konzertua d’Amurrio , en 
representació de la Confraria de 
Campaners de Catalunya.

Amurrio es un poble mitjanament 
gran d’Àlaba, net, simpàtic i , 
sobretot, molt obert a la gent.

Ens rep José Luis Albizua, 
empresari de temes d’il·luminació i 
un entusiasta del món  campaner.
Es clar que es prepara una festa 
gran, i el campanar de l’església 
de Santa Maria d’Amurrio és a 
punt per llançar al cel el so de 
totes les campanes, les pròpies i 
les alienes portades especialment 
per l’efemèride i que ja resten 
col·locades a la plaça de l’església, 
i per si no n’hi hagués prou, un 
extraordinari i original carilló ens 
espera al sostre del Campanar i 
segur que també hi dirà la seva.

Puntual, a les 11h00 comença 
la missa, molt emotiva perquè 
es fa en record dels campaners 
que ja no són entre nosaltres. 
Especialment es pensa amb en 
Víctor, un campaner que just avui 
faria 47 anys i que va ser un dels 
motors del moviment campaner 
d’Amurrio fins al seu últim dia.

Els actes continuen i ja es troben 
a punt les campanes portades 
d’arreu del País Basc i altres 
indrets, brillants i ben preparades a 
la porta de l’església per començar 
a tocar.

Abans , però, Antxon Aguirre un 
home gegant estudiós de les 
campanes i de la seva cultura, 
ens fa una conferència ben 
entretinguda , plena d’anècdotes i 
que fa esclatar somriures als que 
l’escoltem : “Sabíeu que Alejandro 
el Magno, al 233 a.C, entrenava 
els seus cavalls posant-los al 
coll campanetes d’or, o que les 
ermites que es construïen dalt de 
les muntanyes servien perquè els 
mossens toquessin les campanes 
per trencar els núvols quan venien 

tempestes, i que a més d’un li havia 
caigut un llamp al cap ?.”

Tornant a la festa, comencen ja els 
tocs de campanes a la porta de 
l’església, entre d’altres, els d’Ignasi 
Cortès, membre de la Confraria de 

VII Kampai Konzertua-Concert 
de Campanes     Per Jaume León
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VII Kampai Konzertua - Concert de Campanes

Campaners de Catalunya i Alcalde 
d’Os de Balaguer, la vila campanera 
de Catalunya, és qui gaudeix i fa 
gaudir amb els tocs catalans. I tot 
això al mig d’una festa gran, un bon 
esmorzar amb brasa, grups tocant 

instruments ben estranys, nens 
fen melodies amb corns , un jove 
toca un instrument genuí, una part 
os, una part fusta i una altra metall, 
i tot amb bons sons !.

Es l’hora del dinar , i no pot faltar 
un plat ben típic “marmitako”. Hi 
ha voluntaris que porten ja unes 
quantes hores de feina en la seva 
preparació, i us ben puc dir que és 
un plat contundent i potent. De fet, 
no m’estranya que un dels esports 
nacionals bascos sigui el d’aixecar 
pedres.

És hora de tornar a Os de Balaguer, 
però pel camí prometem tornar i 
explicar-ho perquè l’any que ve 
siguem més i més. Aquesta terra 
amable ens espera.

La VII edición del Concierto 
de Campanas, celebrada en la 
población de Amurrio, destacó 
por la gran participación de 
fieles seguidores en el arte y la 
historia de las campanas.
Los actos fueron de una 
gran emotividad y las buenas 
vibraciones estuvieron todo el 
tiempo presentes.
Como acto gastronómico- social 
de la jornada, un plato típico, el 
“marmitako”, deleitó el paladar 
de los presentes.

La VII édition du concert des 
cloches célebrée Dans la ville de 
Amurrio, fut mise en évidence 
par la grande participation de 
passionnés par l’art et l’histoire 
des cloches.
Les participants, vécurent les 
diferents actes avec une grande
émotion.

Le “Marmitako” plat tipique de la 
region fut servi aux participants.

Kanpai-Kontzertuaren VII. 
edizioan, Amurrion izan zena, 
kanpaien historiaren eta artearen 
zale ugari bildu ziren. Ekitaldiak 
oso hunkigarriak izan ziren, eta 
bertaratutakoek oso sentsazio 
atseginak izan zituzten.

Eguneko ekintza gastronomiko 
moduan, bertaratutakoek 
gure artean oso tipikoa den 
marmitakoa dastatzeko aukera 
izan zuten.
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El Museu Diocesà de Lleida, avui integrat al Museu de Lleida, Diocesà  i Comarcal, (MLDC), va ser fundat el 7-3-1893, essent 
el segon de Catalunya després del de Vic (1890). El naixement dels museus episcopals  es deu a directrius del Papa Lleó 
XIII, que ordenà als bisbes la preservació de les obres religioses arraconades i fora de culte, que d’altra manera haurien estat 

abandonades, malvenudes, destruïdes o robades.
   Per il·lustrar el passat recent d’algunes peces, actualment integrades al MLDC, només cal recordar que el cos central del retaule 

major de Saidí, del 1495, el van convertir en porta del cor de la seva església (encara es 
poden veure els forats dels cargols amb els quals van collar el pany). El bisbe Meseguer 
va comprar aquesta taula convertida en fustes d’una porta. 

INICI DEL CONTENCIÓS ARAGONÈS
   Les arrels d’aquesta reclamació injusta i oportunista del bisbat de Barbastre-Montsó 
rauen en la confiscació al bisbat de Lleida de 35 parròquies l’any 1956, i 111 parròquies 
més l’any 1995, (decret Ilerdensis et Barbastrensis de finum mutatione), sense consulta 
i en contra de l’opinió dels feligresos. Malauradament per Catalunya aquesta mutilació 
no ens ve de nou ja que som una nació que en el decurs de la història està patint una 
ininterrompuda successió d’espolis de tota mena: territorials,  patrimonials, documentals, 
eclesiàstics, fiscals (20.000 milions d’euros anuals), etc.
    L’artífex personal del desgavell de la nova reestructuració dels dos bisbats, en detriment 
del de Lleida, va ser el nunci Lajos Kada, eclesiàstic que proferia furibunds atacs contra 
Catalunya i que era contrari a la Conferència Episcopal Catalana, postura recriminada 
públicament per injusta pel mateix president Pujol. 
   Quant al trencament de bisbats, el de Lleida va ser l’únic, ja que altres ho van demanar 
i el mateix nunci els va respondre que ja s’havien acabat els trencaments de bisbats per 
motius polítics. Fa poc que el mateix cardenal Rouco, en privat, va reconèixer l’error.

CORPUS D’AQUESTA RECLAMACIÓ
D’entrada el bisbat de Barbastre-Montsó reclama 113 peces propietat de la diòcesis de Lleida que estaven a l’antic Museu Diocesà 
de Lleida, avui integrat al MLDC, i sota la protecció entre d’altres, de la Llei de Patrimoni Cultural de la Generalitat, similar a la que 
tenen les altres autonomies. 
    L’amor dels aragonesos pel seu art és com a mínim sospitós en no haver comprat cap obra d’art aragonès de les que s’han anat 
subhastant malgrat que en alguna ocasió els hem avisat fins i tot des de Catalunya.
    Les obres que volen usurpar a l’antiga diòcesi de Lleida anirien destinades a un museu de nova creació que reclama un patrimoni  
del qual ningú d’Aragó se’n va ocupar mai. És important recordar que, d’aquest art, nosaltres tenim rebuts de compra, el dietari del 
bisbe Messeguer, l’escriptura notarial on es recull més de 40 quilos de documentació i 117 anys de possessió de les peces com a 
propietaris, i com a tal, ens hem ocupat de la seva restauració i conservació i protecció durant la guerra civil.  
    A més es dóna la circumstància que entre les obres reclamades per Barbastre n’hi ha que originàriament procedien de l’antiga 
catedral de Lleida, (Seu vella). És el cas de les taules de Binaced, signades per Jaume Ferrer, o el de les taules de Sant Antoni Abat 
i Sant Pau Eremita. 
    Al 1707, any de la invasió de Lleida per Felip V, aquest monarca espanyol va convertir la catedral, (Seu Vella), en caserna, presó 
i quadra i, per tant, va ser l’inici de la degradació i espoli de les pertinences litúrgiques per part de les tropes ocupants. En aquest 
moment, i per evitar l’anorreament total del patrimoni, el capítol catedral va decidir distribuir les peces entre les parròquies incloses 
les de la Franja, mentre durés l’ocupació militar, la qual es perllongà fins al 1948, any en què els militars iniciaren la devolució del 
temple. És a dir, 241 anys després d’haver-lo ocupat. 

    En el segon gran trencament del Bisbat de Lleida la Nunciatura va fer un 
decret, (29-06-98), manant que mentre Lleida no demostrés la propietat del 
patrimoni s’havia de tornar (sic) a Barbastre (les coses poden tornar a un 
lloc on no han estat mai?). Els estaments del Vaticà només emeten decrets 
en contra de Lleida, ja que si fossin sentències haurien de comparèixer les 
dues parts i examinar les proves i documents de Lleida, cosa que no els 
ha interessat. El seu delegat de patrimoni, (E.Calvera), explica que volen 
el seu litigi per via canònica ja que per la civil no saben si guanyarien. De 
moment una inapel·lable  resolució de l’Audiència d’Osca ha confirmat que 
els decrets vaticans no són aplicables a l’Estat espanyol
    El catedràtic d’art de la UdL, Dr Ximo Company, ens recordà que el 
bisbe Ciuraneta va veure clares les tres raons que fonamenten el nostre 
Museu: la de la Història, la de la Museologia Internacional i la de la Justícia 
derivada del Dret. El mateix Dr.Company ens fa avinent que la museologia 
internacional encara insisteix més en la indissolubilitat dels museus: un 
cop van entrar les peces al Museu, (1893), van entrar amb tot el que això 

Consideracions sobre la reclamació d’Aragó al 
Museu de Lleida        Per Josep Maria Currià i Curcó
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comporta. El valor d’una col·lecció rau, precisament, en la seva unitat. Segregar una peça o trenta minvaria en valor cultural tot el 
conjunt. L’eix vertebrador del valor d’una col·lecció rau en la unitat de les peces.
    Ni el Museu Episcopal de Vic, ni els diocesans de Barcelona o València,  ni els museus diocesans d’Osca i de Terol no s’han 
plantejat mai retornar les peces a les parròquies d’origen, ni tampoc traspassar-les a cap altre museu diferent del seu. No té cap 
sentit, mai no s’ha fet.
    Per la seva banda l’anterior conseller de cultura de la Generalitat, J. M. Tresserras, que va estudiar aquest tema, ha dit sovint que 
el Museu de Lleida està constituït amb tota legalitat i legitimitat i que és un exemple de bones pràctiques adquisitives, qualitat que 
pocs museus del món tenen.
    Per a més escarni en aquest procés s’ha qualificat al bisbe Meseguer de lladre, quan es tractava d’una persona culta, il·lustrada, 
obedient al Papa i preocupada per un art que tenia la seva desaparició assegurada. I en lloc d’agrair-li-ho el maltracten. El Vaticà en 
tenia bon concepte d’ell el 1905 en promoure’l arquebisbe de Granada; com el rei, que el nomenà senador.
    El bisbe Ciuraneta va obrir l’arxiu episcopal als investigadors i van aparèixer rebuts, factures i dietaris molt detallats on constava 
tot el que està relacionat amb el Museu. La conclusió és que a Roma no li interessa  examinar els arguments i proves de fons que 

presenta la diòcesi de Lleida. 
   Últimament han optat per la via autoritària i per mitjà del nunci 
Renzo Fratini han fet firmar al bisbe de Lleida i a la resta de bisbes 
de Catalunya el trencament de la col·lecció museística que explica 
la història d’un bisbat que té centenars d’anys d’història.
   El nunci i el seu entorn tampoc no paren de pressionar les autoritats 
civils i influenciant tant com poden els Tribunals de Justícia, únics 
competents en aquest cas. Com és evident la Santa Seu conserva 
la forma d’Estat medieval on no hi ha una divisió real de poders i 
en el que jutges i legisladors són una mateixa cosa, supeditant els 
tribunals vaticans a les directrius de la jerarquia, la qual s’acomoda 
a pressions i a decisions polítiques.

RESOLUCIÓ CONTRÀRIA A LA DICTADA PER A LLEIDA
És digne de menció el cas de la romana Basílica de Santa Maria 
la Maggiore en què, a l’any 2002, el seu Cardenal Arxiprest va 
reclamar als Museus Vaticans algunes peces. Tot i que en aquest 
cas sí que procedien de l’esmentada basílica, la resposta va ser 

que no pel criteri d’unitat museística, per seguretat i perquè la UNESCO no vol que es trenquin museus.  En aquest exemple veiem 
que el mateix Vaticà, que no retorna obres a la veritable església de procedència, ordena a Lleida que trenqui la unitat de col·lecció 
del seu Museu i que regali el seu art. 
CONCLUSIÓ:   A la vista de tot això, Catalunya tornarà a ser la víctima de pressions  polítiques que volen fer arribar fins als 
tribunals?  Continuarà sent l’ase dels cops de l’Opus, de la Conferència Episcopal Espanyola, del Vaticà?.. Sant Pau diu que la 
caritat ha d’anar sempre acompanyada de la veritat. I el mateix Crist va dir “doneu al Cèsar el que és del Cèsar...” que interpreto per 
deixar als Tribunals Civils el que els correspon. 
    En conclusió penso que les nostres institucions i els nostres museus, han d’actuar, s’han de regir i s’han de preservar ni més 
ni menys que els de la resta del món, per la qual cosa hem d’implicar-nos i treballar perquè triomfi la raó històrica, s’imposi la 
coherència museística, i prevalgui la justícia i la veritat.

Un largo proceso, mediatizado
políticamente, afecta al Museo
de Lleida.

La unidad del Museo, la 
propiedad de las obras, 
intereses ocultos, se encuentran 
verazmente reflejados en este 
artículo de Josep Maria Currià, 
quien ha hecho un esfuerzo 
para resumirlo en estas pocas 
hojas. El trabajo de 22 páginas 
está a disposición de quien esté 
interesado, contactando con 
esta Revista.

Un long process, politiquement 
médiatisé, a affecté le musée de 
Lleida.
L’unité du musée, la propriété 
des oeuvres,, des intérêts 
occultes sont vraiment mis en 
évidence dans cet article de 
Josep Maria Curria, il a fait un 
véritable effort pour résumer la 
situation en quelques pages. La 
totalité du travail en 22 pages, 
se trouve à disposition de ceux 
et celles qui seraient

 

Prozesu luzea izan zen,  politikoki 
bitarteko gisa erabilia,  , eta 
Lleidako Museoari eragiten dio.

Museoaren batasuna, artelanen 
jabetza, interes ezkutuak... oso 
ondo islaturik azaltzen zaizkigu 
Josep Maria Curriaren idatzian, 
zeinek ahalegin handia egin 
duen orrialde hauetan laburtu 
ahal izateko  . 22 orrialdeko lana  
aldizkariarekin harremanetan 
jarriz gero interesdunen esku 
dago.

Consideracions sobre la reclamació d’Aragó al Museu de lleida
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Voluntaris d’Os de Balaguer 
El 2010 l’astre Sol torna a fer costat a les Mestresses i els Veïns del poble 
i aconsegueixen que la Trobada sigui un èxit.

Després dels entrebancs del 2009, que per primera vegada des que s’iniciaren les trobades, plouria tot el diumenge, 
l’any passat el sol ens va tornar a acompanyar. La bona temperatura, l’assistència de visitants, la brigada de cambrers 
i uns ajudants de luxe van fer possible un cop més que aquesta Festa esdevingués una de les més anomenades i 
estimades de tot Catalunya.

 

Un moment del neguit abans de dinar

La Fideua està a punt

Repartiment de premis i records i al  final un dinar per 800 persones

Les parades varen ser un exit

L’Antonieta s’informa de les ultimes noticies de “El Batall”
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