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Editorial
C

omença l’any nou. El campanar
repica. Hem de començar a
preparar el forn, a fer el nou motlle
d’aquest any.
Sense massa soroll les colles es
preparen, cadascuna, la seva part.
Les dones cuineres, que ja dies abans
prepararan el mandongo i els fideus;
els homes cuiners, que les ajudaran i controlaran el foc;
les secretàries de l’Ajuntament que, per un dia, faran de
firaires; els joves que s’encarregaran de la bona circulació
al poble; els que supervisaran l’accés al campanar; els que
ajudaran a la decoració de la fira... i, després, al final, tots
faran de cambrers per a servir als prop de 800 comensals
que esperaran impacients a taula el ja tradicional dinar de
campaners.
Tots els motors s’escalfen però amb tranquil·litat. Són molts
anys d’experiència, 26, i tots saben perfectament què cal fer.
I és que, de la mateixa manera que una campana tota sola no
podria interpretar una melodia, aquesta festa no seria possible
sense la col·laboració de tots i cadascun dels voluntaris que
hi participen i que juntament amb els campaners, són els
grans protagonistes.
Així doncs participem i gaudim
de la festa, la nostra festa dels
Campaners i fem repicar fort les
campanes.
Estefania Rufach
Alcaldessa d’Os de Balaguer
Gracias a la experiencia y a la colaboración de todos los
voluntarios que participan en la preparación de la fiesta
popular de Campaneros, un año más, ha sido posible llevar
a cabo este evento tan especial para todos nosotros.

Sumari

2
Editorial............................................................................
3-4
En portada.......................................................................
5
Un bon començament d’any per a la Seu Vella...............
6
Les Borges Blanques.......................................................
7
Les Campanes del Convent.............................................
La Fructuosa, set-cents anys d’història de
8-9
Tarragona.........................................................................
10-11
Acta Assemblea de Montserrat........................................
12-13
Así pasó y así se nos fue, 2012........................................
13 Cervera tanca la segona fase de manteniment
14-15
i restauració a les Campanes de Santa Maria..................
16-17
Sobre la iconografia i la iconologia a les campanes........
18
Sobre el furt d’una campana............................................
19
Museu Històric de la Campana Giovanni Paolo II............
Vuit campanes noves i el bordó Marie, pel 850è
20
aniversari de Notre-Dame de Paris...................................
21
I trobada de campaners en Vilac. Vall d’Aran...................
22
Le sobrejoug Dans Tous ses états....................................
22
Audició de Repic de Campanes.......................................
23
Voluntaris d’Os de Balaguer.............................................
Dipòsit legal: L-495-04

A

mics campaners i campaneres,
Per començar vull agrair-vos
la confiança dipositada al llarg
d’aquest primer any al capdavant de
la Confraria. A l’hora que demanarvos la col·laboració, empenta i suport
suficients per que la nova Junta pugui
continuar realitzant les tasques de
protegir i promoure per tot arreu la cultura de les campanes,
els campanars i els campaners. Una feina prou difícil en els
moments que vivim.
Sobretot la feina i l’ofici dels campaners; per mi, la peça
fonamental, la més important i necessària, la que fa recordar
i sentir l’alegria dels peculiars tocs que emanen de les
campanes dels nostres pobles i ciutats.
Amb el suport i col·laboració d’empreses e institucions com
l’Ajuntament d’Os, estem fent l’esforç de mantenir l’edició
de la revista “el Batall”. Un petit nexe d’unió entre tots els
amants d’aquest món campaner. I, per això, vull demanarvos la vostra participació. Demanar-vos que ens feu arribar
les noticies, les opinions, els reportatges, les imatges i els
escrits que, fent referència a l’entorn campaner, vulgueu
compartir amb la resta de companys i amb els lectors i
simpatitzants. Així, entre tots, col·laborarem en la promoció
i la difusió dels valors d’una cultura i un patrimoni, procurant
posar fre a la pèrdua d’aquest vell i bonic ofici.
Acabo amb un emocionant record a tots aquells companys
que, malauradament, ens han deixat i que de ben segur
continuen fent repics allà on ara son.
Una abraçada a tots i totes. Que passeu un bon dia plegats,
i que per molts anys ens puguem retrobar.
Ignasi Cortés
President de la Confraria de Campaners
Un texto de agradecimiento a todas aquellas personas que
participan, promueven y ayudan en la puesta en marcha y
difusión de la revista el Batall. Un punto de unión y referencia
para todas aquellas personas interesadas en el mundo de la
cultura campanera.
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En portada

Jaume León Andrés

XXV TROBADA DE CAMPANERS

L

a veritat és que no sabem
com parar el temps, XXV
trobades que han passat a
una velocitat massa ràpida; molts
amics compartits, altres que ja no hi
son i altres nous que ens permeten
tindre fe en el futur, en la vida i en el
món Campaner.

El Pregó
La festa va començar amb
força, amb el títol: “Inventari dels
campanars i de les campanes dels
municipis de la comarca de les
Garrigues” amb Pere Giner i Isidre
Pinyol, i la veritat és que sembla
que no varen deixar una campana
per inventariar.

I després l’orfeó Balaguerí ens va
oferir un concert amb l’estrena de la
cançó a quatre veus “Vila d’Os”.

Els preparatius del diumenge
De bon matí, com un formiguer
molt organitzat, el poble es posa
en marxa, les mestresses de
casa amb els últims preparatius,
l’Ajuntament organitzant la Fira i els
actes, els voluntaris preparant-se
per organitzar la part logística,
els Firaries a punt, tot comença
a funcionar com un rellotge dels
que hi ha als campanars de
Catalunya.

feina tranquil·la, simpàtica i exacta.
Immediatament després torna un
clàssic, l’esmorzar popular a base
de xocolata calenta i coca, i tant
les mestresses de casa com els
altres voluntaris, tindran un dia ben
dur per davant, però és gràcies a
ells que es pot desenvolupar una
festa com aquesta, avuí dia que
l’associanisme sembla que estigui
mig perdut, hi ha encara rescolls
de solidaritat i de voler fer les coses
per als altres.
La Fira
Productes artesanals, tots els
comerços d’Os i d’altres indrets,
parades amb oficis casi perduts,
tot serà vida durant 4 hores, revivint
aquells mercats on no existien
parades de “ Tot a 100”, i els
productes eren autèntics.

Poc a poc un riu de campaners,
aficionats i visitants fan via cap a
la plaça. Son les 10h00, i s’han de
recollir les credencials i som 61
campaners registrats.
El punt d’informació ja està
preparat, els voluntaris de la
Confraria faran com cada any una
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En Portada
d’honor d’Os fan demostracions
de Bitlles Catalanes, i busquen
nous jugadors.

Mostra de tocs
I m’entre els campaners, els
protagonistes de la Festa, fan
repicar les campanes durant tot el
matí.
Pujar els 94 esglaons de l’escala de
cargol no és ninguna broma, tot i que
coordinades pels joves del poble,
que aquest dia fan una gimnàstica
incansable, els Campaners durant
hores, llancen melodies al cel.

Exposició d’escultures de fusta
En Francisco Marín, artista del
poble, ens mostra a Sant Antoni
tot un ventall de la seva obra,
escultures de fusta amb motius
religiosos, ètnics, casolans, tot un
gust pels sentits.

Missa cantada
La tradicional Missa, aquesta
vegada cantada per l’Orfeó
Balaguerí, reuneix a bona part dels
visitants, i ens recorda que el cel i
la terra moltes vegades estan units
pels campanars.

Visitants , autocars i grups
Una colla d’autocars venen a
gaudir del dia amb nosaltres,
tothom col·labora organitzant els
aparcaments, els Bitllaires de Divisió
Dinar Popular
Ens arriba un moment clau, és
l’hora del tradicional dinar fet
per les mestresses de casa, tota
una setmana de treball es veurà
recompensada en aquest instant,
és el moment de la veritat:
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L’èxit de la XXV Trobada i de
totes les trobades anteriors, es
deu com sempre a les persones;
a les persones que toquen
les campanes i mantenen una
tradició mil·lenària en moments
en que alguns confonen soroll
amb harmonia, a les persones
que donen el seu temps per
dedicar-ho als altres i a reviure una
tradició de 25 anys i que no hagués
estat possible sense ells.

2013

Un bon començament d’any per
a la Seu Vella Joan-Ramon González Pérez
President de l’Associació d’Amics de la Seu Vella

P

enso que ningú podrà dir que
no podia començar millor
l’any per la Seu Vella; tot i
ser el temut 2013 ,la veritat és que
aquets 40 dies d’any ens han donat
varies inesperades satisfaccions,
a més de les habituals activitats
programades o el simplement gaudir
badoc de l’immens monument , una
d’elles molt relacionada amb el mon
campaner.

tan bé com un guant al campanar,
que sembla ara més que mai una
torre d’homenatge d’un castell
de fades, un cop amagades les
finestres i amb el mercat matacà
que ha resultat de protegir el
coronament del cos inferior.

Cal dir, però, que a la nit (ha estat
un total encert mantenir la torre
il·luminada), gairebé de manera
màgica la bastida es dilueix i el
perfil original de la totèmica torre es
mostra com és habitual.

Este año 2013 la Seu Vella ha experimentado una serie de importantes
acontecimientos. Entre ellos destaca la restauración del campanario, uno
de los monumentos más emblemáticos de Lleida.

Ha estat contemplar com la bastida
ha anat agafant forma i ha engruixit
l’esvelta silueta de l’emblemàtic
campanar, condemnat a perdre
la línea per uns mesos per lluir
després amb l’esplendor semblant
a la que tindria al segle XV. Totes
les mirades durant el més de gener
han comprovat que l’anunciada
restauració és una veritat (mai
més ben manifestada en uns dies
plens d’incertesa i d’escàndol). La
necessària cotilla té, en aquest cas,
una total elegància per adaptar-se
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Les Borges Blanques
Campaners de Les Borges Blanques
Dissabte 26 de Gener

E

n motiu de la restauració de
la teulada del Monestir de la
localitat de Vallbona de Les
Monges, a les 11 del matí, es va dur
a terme un repic de campanes, en el
qual hi varen assistir campaners d’
Esparraguera, Tarragona, Cervera i
de Les Borges Blanques.
A la tarda, va tenir lloc una
conferència sobre els diferents tocs
de campanes i el seu significat, la
qual va anar a càrrec del mestre
campaner Pere Giné, de Les Borges
Blanques. Ell va diferenciar els
tocs religiosos: Àngelus, matines,
missa, missa major, tocs de difunts
(nen, nena, home, dona, Papa, etc.);
dels tocs civils ( foc, sometent, llop
etc.). Els campaners de Tarragona
van fer una petita aportació a la
xerrada, afegint que cada població
també feia tocs a conveniència
o de recordatori, com el toc de
“La sal”, que recordava que era
l’hora de posar l’olla al foc i la sal
a la mateixa. Finalment, el públic
assistent a l’acte va poder gaudir
d’una petita audició de campanes
dins la mateixa sala.

Con motivo de la restauración de la cubierta del Monasterio de “Vallbona de Las Monges”, el pasado mes de
enero se llevo a cabo, en dicha localidad, un evento dedicado al arte campanero. Un día especial, que contó con la
asistencia de campaneros provenientes de distintos municipios catalanes.
6
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Les Campanes del Convent
G. Ramon Serra

El dos de gener de 2012 ha quedat gravat a la memòria de moltes persones
d’aquestes contrades i de molts germans maristes que es van sumar a la festa
pel que va significar per a la història més recent del “Convent”. Estrenàvem noves
campanes, i en una festa popular es va fer el primer repic de les campanes que,
des d’aquell dia, ens acompanyen amb el seu so.
Reproduïm el poema que el germà Ramon Benseny, Director del Monestir de les
Avellanes, va escriure amb motiu d’aquesta festa, amb una significació especial
pels germans Maristes doncs el dos de gener celebrem l’aniversari de la fundació,
2-I- 1817, de l’Institut Marista.

Les campanes del “Convent”
Germà Ramon Benseny, 2.01.2012

Les campanes del Convent,

peus a terra, a treballar,

feia temps que no sonaven.

la campana marca temps i gràcia...

Era un dol tanta mudesa,

al so d´un din don, din don...

que fins feia plorar el vent.
El silenci dels estels
Aquell so tan enyorat,

vetllarà nostra campana.

ara ens revifa el cor,

Serà un silenci d´amor,

ens fa somiar nous tocs,

serà un silenci de pau,

ens fa sentir l’escalfor

cimera de serenor,

d´un temps que torna a reviure,

com que també està cansada...

al so d´un din don, din don...

i als raigs del primer sol,
quan l´aurora s’anuncia,

El repic i el repicó

esclatarà amb tota força

faran ressò per les valls.

un repic d´Avemaria, din don, din don...

Les vinyes, les oliveres,
la merla i les orenetes,

Lo Sant Cap, els Ermengols i Na Dolça;

i fins i tot la guineu,

els molts abats i priors,

senyora de nits i coves,

sobresortint Caresmar,

paren l´orella sorpresa

encapçalen una llista

pel nou din don, din don...

que el toc voldria escoltar.

Al mati, migdia i nit,

Però avui el privilegi

la nova veu del Senyor,

n´és dels Germans Maristes

arreu portarà el Garbí,

que fan un repic de joia,

de ponent el rei dels vents.

que repeteixen la història
que temps enrere s´ha escrit,

Amb el repic esperat

d´una primera campana,

ens puja el cor més amunt,

que allà, a La Valla de França,

cap al cel tant desitjat...

de la mà d´en Marcel.li

i a la terra queda l´home

els feia saltar del llit... din don, din don.

sentint com el cor s´enlaira,
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La Fructuosa, set-cents anys
d’història de Tarragona

Jesús Martínez Casanelles - Grup de Campaners de la Catedral de Tarragona
+ : AN: M: CCC: XIIIQ: D: RCBTIO : V’GIS : ALM : TECLE : FACTA : FUIT : CAPAN: SB: EIVS: HONORE :
+
“L’any 1313, essent arquebisbe Guillem de Rocabertí, es féu la campana de l’excelsa verge Tecla en honor seu”
+ MENTEM : SANCTAM : SPOTANEAM : HONOREM : DEO : ET : PRIE : LIBERACIONEM: +
“Sono de manera piadosa i voluntària en honor a Déu i per alliberar la pàtria”1

T

arragona, any del Senyor de
1313. Ja fa quasi 230 anys que
el Papa Urbà II va restaurar la
Seu Metropolitana i Primada i, prop
de 150 que van començar les obres
de la nova Catedral2. El temple ja
pren forma i, divuit anys més tard,
serà consagrat. Tot i que encara
han de començar els treballs del
campanar, l’arquebisbe Guillem de
Rocabertí promou la fosa d’una
gran campana en honor de Santa
Tecla, campana que, amb el pas
del temps, serà coneguda com la
Fructuosa. No es disposa de gaires
dades sobre el seu naixement, però
la fosa devia tenir lloc en algun racó
del cementiri (a tocar de l’absis de
la seu) i el procés segurament es

va allargar uns quants dies, sota
la direcció d’un mestre fonedor
itinerant. Fos com fos, el resultat va
ser extraordinari. La Fructuosa, feta
d’un aliatge de bronze molt ric en
coure, és la campana millor afinada
de totes les que es conserven
actualment (Fa2#). Les seves
dimensions són considerables:
1,338m de diàmetre; una alçada
de 1,18m i, un pes de 2.160Kg
Un jou i un contrapès colossals,
fets de fusta d’alzina i de pedra,
complementent l’instrument fins
a arribar, en conjunt, als 3.700Kg
3
de pes i als 3,675m d’alçada .
Des del dia de la seva fosa, fa setcents anys, fins avui, la Fructuosa
i la seva germana Assumpta
(1314) han unit la seva veu, greu,
pausada i solemne, per anunciar
les festivitats i els actes més
solemnes celebrats a la Catedral.
Conegudes com a Senys Majors,
Rocabertines o Pabordes, el seu
so és l’únic testimoni de temps
passats que encara perdura. Una
veu que, l’any 1321, va donar
la benvinguda a la relíquia del
braç de Santa Tecla4i, més tard,
al 1331, va anunciar amb alegria
la consagració de la Catedral.
Un mateix so que va saludar, al

1410, a Benet XIII, el Papa Luna,
i que amb responsabilitat feien
vibrar, entre d’altres, els campaners
Francesc Bertran, per allà al 1584,
5
o Miquel Bru, a partir de 1604 . A
banda d’anunciar les solemnitats,
la Fructuosa té una missió especial:
en la celebració dels Concilis
Provincials de la Tarraconense és
l’encarregada de convocar els seus
membres a les sessions que se
celebren a l’església Catedral6. Una
crida que va fer, per última vegada,
el dia 21 de gener de 1995, festivitat,
precisament, de sant Fructuós, sant
Auguri i sant Eulogi.
Instal·lada, originàriament, a l’interior
de la Sala de les Campanes, ella i les
seves companyes són traslladades
a les finestres (provocant la
destrucció dels calats ornamentals)
l’any 17777. L’any 1782, Rafael
d’Amat i de Cortada, Baró de
Maldà, va visitar de nou Tarragona.
En la crònica de la seva estada,
relata la seva visita al campanar
acompanyat, entre d’altres, per “lo
Armengol”, campaner “alt com un
pi i home ben plantat” que també
es dedicava a l’ofici de barber. “y
!dret dalt! Luego vérem major claror
y, pujant, vérem la boca de alguna

1- Transcripció: Álvaro, M. Carmen; Llop, Francesc (2004) Inventari de campanes. Fructuosa (11) Catedral Metropolitana i Primada de Santa tecla – Tarragona – Catalunya.
Campaners de la Catedral de València [Data de consulta: 8 de Novembre de 2012]. http://www.campaners.com/php/campana1.php?numer=488 Traducció: Moncunill,
Lluís M.(2008) A: Martínez, Jesús. Les Veus de la Catedral de Tarragona. Manual per als futurs campaners (pàg. 38). Tarragona: Edicions el Mèdol..
2- Figuerola, Joan; Gavaldà, Joan; Macías, J. M.; Menchón, Joan; Muñoz, Andreu, Teixell, Immaculada (2007) IN Sede 10 anys del Pla director de restauració (pàg. 36-53
i 198-202). Tarragona: Arola Editors, Arquebisbat de Tarragona
3- Informació obtinguda durant el procés de restauració de la campana als Tallers Carrodilla dels Pallaresos, publicada en un fulletó pel Capítol de la Catedral i
l’Associació dels Amics de la Catedral, al març de l’any 1997.
4- Bertran, Jordi; López, Rafel; Tutusaus, Jordi (1998). Els Colors de Santa Tecla, la festa gran de Tarragona (pàg.14). Tarragona: Edicions el Mèdol
5- Martínez, Jesús (2008). Les Veus de la Catedral de Tarragona, Manual per als futurs campaners de la seu. (pàg. 76) Tarragona: Edicions el Mèdol
6- López, Pere; Riera, Montse (1995, 16 d’abril) “Tocs de Campana” Nou Diari: suplement dominical, Revista (núm. 4, pàg. 4-7)
7- Figuerola, Joan; Gavaldà, Joan; Macías, J. M.; Menchón, Joan; Muñoz, Andreu, Teixell, Immaculada (2007) IN Sede 10 anys del Pla director de restauració (pàg. 115).
Tarragona: Arola Editors, Arquebisbat de Tarragona
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campana. Y luego deprés, a totas,
en sos finestrals, havent-hi una de
assentada anomenada Miserere, ab
un banat de ferro atacat al capsal
perquè no se mogujés. Y sobre
esta campana, una molt petita, que
serveix de senyals als campaners.
En lo finestral, mirat dintre del
campanar, a la esquerra n’i ha dos
de petitas, nomenada una la Sorda
i la altra Roca Martina. Seguia
després la Paborda grossa, que és
peza ab dos abrazaeras de ferro, ab
dos mànachs y 4 cordas de cànam
prou gruixudas.
Després segueix lo finestral ab
las dos primas: lo ab la campana
nomenada Nova, lo ab la segona
Paborda, ab dos abrzaderas així
mateix, ab dos mànachs y 4 cordas.
Después lo altre finestral ab dos
campanetas, nomenadas una Tecla
i la altra Sorda”.8 La Miserere seria
refosa l’any 1892, la Roca Martina no
és altra que la Clàssica Rocabertina
i, la “campana nova”, que tot just
feia cinc anys que s’havia instal·lat
(1777),avui dia s’anomena Tecla, 9.
El Baró, en diferents moments del
seu relat, descriu el toc típic de les
seus catalanes, que avui es troba
en perill d’extinció. En primer lloc,
s’ha d’asseure la campana, és a dir:
deixar-la amb la boca mirant al cel.
Per poder-ho fer és essencial que la
campana tingui un bon contrapès i
que l’eix estigui connectat amb una
palanca anomenada braç. Estirant i
deixant anar la corda lligada al braç,
el campaner juga amb la inèrcia,
ampliant, poc a poc, el vaivé de
l’instrument fins que torna a quedar
vertical, però amb la boca mirant
al cel. Una vegada en aquesta
posició, es bloquejava amb un
ganxo fins que fos el moment de
tocar10. Tal com relata el Baró,
era habitual deixar-les assegudes

abans i durant del toc, o bé entre
un i altre: “Fora quedàven bocas
per amunt de les dues campanas
pabordas o més grosas, ya des
de començar Matinas, (...) Quals
una después l’altra (...) se deixaren
anar en la sèptima llisó, antes
11
del Te Deum”. Les campanes
de la Catedral, especialment la
Fructuosa i l’Assumpta, tenen un
vaivé lent i pausat a causa dels
seus contrapesos “prou llarchs,
més que las campanas, pintats
de vermell i de allò ben ferrats”12.
En el cas de les dues Pabordes,
Rafael d’Amat parla de dos
braços i quatre cordes, cosa que
fa suposar que eren necessàries
quatre persones per poder-les
ventar. Avui dia, però, només fan
falta dos campaners per moureles.
A les portes del nou mil·lenni, l’any
1996, la Fructuosa va abandonar
el campanar per sotmetre’s a una
profunda i necessària restauració.
No en va, els campaners del
moment, encapçalats per Albert
Magarolas i Cristòfol Conesa,
l’anomenaven afectuosament “La
Boja”.13 De nou a la Catedral i,
esperant el moment de tornar a la
torre, la flamant campana va restar
exposada i a l’abast de tothom a
la nau central de l’església, a tocar
de la porta principal del temple.
Des d’allà, va protagonitzar un
moment molt emotiu quan, el
dia 13 d’abril de 1997, va vibrar
amb força acompanyant l’orgue,
l’orquestra i els cants del cor i dels
fidels en el pontifical d’entrada
de l’Arquebisbe Lluís Martínez
Sistach. Des del setembre de 1998
fins a l’any 2000, la Fructuosa va
tornar a ocupar el seu finestral (que
mira a la capella de Sant Magí) i
així es va completar el procés

de recuperació de les campanes.
Les deu campanes litúrgiques
de la torre van tornar a moure’s
lliurement a l’estil tradicional de
Catalunya i, amb l’ajuda d’una nova
electrificació, el seu so va tornar a
formar part de la vida quotidiana de
la ciutat, però sobre tot de la Part
Alta. Aviat, una nova intervenció
(2000-2002), urgent i necessària,
va tornar al campanar la seva
fisonomia original i va resituar les
campanes a l’interior de la torre.
Per desgràcia, la nova intervenció
no va tenir en compte els tocs de
les campanes i va condemnar vuit
d’elles a romandre quietes de nou,
entre elles la Fructuosa. Aquest fet
és especialment greu, ja que el toc
típic de Catalunya s’ha anat perdent
a la major part de poblacions i
s’ha anat substituint per d’altres
estructures i maneres de tocar
pròpies d’altres regions o països.
Això converteix els nostres Senys
Majors (especialment l’Assumpta),
així com d’altres campanars, com
el de Cervera, en un dels pocs
testimonis que, avui dia, mantenen
viva una tradició ancestral pròpia,
que cal valorar, difondre i preservar.

8- Amat, Rafael (1986) Viatge a Maldà i Anada a Montserrat Maria Aritzeta (Rev. i Ed.). Barcelona: Publicacions de l’Abadia de Montserrat (pàg. 112-114)
9- Conesa, Cristòfol; Martínez, Jesús (2008) “La resurrección de un monumento, la Catedral de Tarragona recupera el toque de campanas”. Ars Sacra (núm. 44, pàg.
62-67)
10- Martínez, Jesús (2008). Les Veus de la Catedral de Tarragona, Manual per als futurs campaners de la seu. (pàg. 38-39) Tarragona: Edicions el Mèdol
11- Amat, Rafael (1986) Viatge a Maldà i Anada a Montserrat Maria Aritzeta (Rev. i Ed.). Barcelona: Publicacions de l’Abadia de Montserrat (pàg. 93)
12- Amat, Rafael (1986) Viatge a Maldà i Anada a Montserrat Maria Aritzeta (Rev. i Ed.). Barcelona: Publicacions de l’Abadia de Montserrat (pàg. 114)
13- Conesa, Cristòfol; Martínez, Jesús (2008) “La resurrección de un monumento, la Catedral de Tarragona recupera el toque de campanas”. Ars Sacra (núm. 44, pàg.
62-67)
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Acta Assemblea de Montserrat
Incloem l’acta de la Primera Assemblea de la Confraria de Campaners de Catalunya (nova etapa), que
es va fer a Montserrat al Maig de 2012.
Esperem a partir d’ara seguir fidelment la normativa estatutària i créixer en nombre de Socis i en
qualitat de la nostra feina.
Recordeu que per superar la situació existent es va fer una Junta provisional de 2 anys, de manera que
a finals de 2014 hi haurà noves eleccions, i és important que hi hagi participació i nous càrrecs que
es vulguin fer responsables de la nostra Confraria. Els canvis, la renovació i l’ il·lusió son fonamentals
per seguir endavant qualsevol objectiu.

Reunits a l’Abadia de Montserrat el dia 18 de maig del 2012 A les 16:00 h.

1

Assistents.

•Josep Teruel. Campaner d’Esparreguera
•Anna Rosa Teruel. Campanera d’Esparreguera
•Daniel Vilarrubias. Campaner de Cervera
•Antón Pedrós. Campaner de Cervera
•Josep Mª Novell. Campaner de Cervera
•Jordi Espinalt. Campaner de Santpedó
•Pere Giné. Campaner de les Borges Blanques
•Xavier Orriols. Campaner de Vilanova i la Geltrú
•Cristofol Conesa. Campaner de Tarragona
•Joaquim Sedó. Campaner de Sant Feliu de Llobregat
•Judit Vico. Campaner de Sant Feliu de Llobregat
•Valentí Tenas. Montserrat
•Ignasi Cortes. Campaner d’Os de Balaguer i President de
la Confraria
•Josep Freixes i Peralba - Fundador de la Confraria de
Catalunya
•Jaume Leon – Secretari de la Confraria
•Montse Aguilera - Voluntaria col.laboradora
S’excusen de la reunió:
•Maria José Huete
•Cisco Linares.
•Alfonso del Pozo.
•Feli Corredera
•Casimir Baró
•Francesc Balcells
•Jaume Tarragona
•Mossen Vicenç

•Josep Ma Currià
•Benvingut Ruana.
•Jaume Muixi
•Anna Maria Reverte
•Francesc Albareda
•Maria Freixes
•Estefania Rufach.
Alcaldessa d’Os de Balaguer

I deleguen el vot a la Junta:
•Delfí Dalmau
•Mª Lluisa López
•Jose Rella

2

Ordre del dia

•Definir els objectius de la Confraria.
•Proposar càrrecs vacants.
•Nou domicili.
•Establir quota Socis, Simpatitzants, Patrons.
•Presentació Secretaria – treball de Secretaria.
•Col·laboració Ajuntament d’Os de Balaguer – despatx.
Altres punts:
•La seguretat dels campaners al campanar durant els tocs.
•Assegurances col·lectives.
•Estudiar la possibilitat d’incloure els carillonistes, fonedors i
altres, de manera més explicita a l’associació i als estatuts.
•Agraïments - Precs i preguntes.

10

3

Objectius

•Donar una empremta associativa a la Confraria.
•Gaudir de la col·laboració de totes les colles
Campaneres de Catalunya.
•Propiciar i establir calendari de les Trobades a Catalunya i 		
altres Estats.
•Mantenir l’esperit de la Trobada d’Os de Balaguer com a 		
nucli comú del Món Campaner de Catalunya.
•Relació amb les Colles Campaneres de Catalunya, de la 		
resta d’Espanya i arreu del Món.
•Ser referència d’informació i contactes tècnics del Món 		
Campaner.
•Organització de xerrades i activitats per difondre la cultura 		
de la Campana en tots els àmbits.
•Creació de material unitari de presentació i promoció.
•Especial sensibilitat i defensa de les campanes com a 		
patrimoni cultural i el seu aspecte legal amb la mobilització 		
de la Confraria si és necessari.
•Fomentar les visites a diferents campanars destacats o
propers organitzat per la Confraria, organitzant una visita 		
anual.

www.trobadacampaners.com
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Acords presos

•Inventari de campanars.
•Crear un bon plafonatge per al Museu de les Campanes,

Objectius: Tots els anteriors aprovats

Junta provisional per als dos següents anys, fins el 31
de desembre del 2104
Nous càrrecs:
•President: Ignasi Cortés.
•Secretari: Jaume León.
•Tresorer: Josep Maria Freixes.
•Vocals: Josep Calvera, Pere Giné, Jordi Espinalt.
•Arxiver: s’anula aquest càrrec.
•Assessor: Daniel Vilarrubias.
•Consell consultiu: Pere Giné, Xavier Orriols, Cristofol

Conesa, Anton Pedrós, Josep Teruel.

El secretari també tindrà les tasques d’arxiver

•President d’honor: Vicenç Alfonso i Miret.

Seu associació: Museu de la Campana de Catalunya
Quotes per als socis:
Individuals:
•Campaners i estudiosos de menys de 65 anys: 15 €/
any.
•Campaners i estudiosos de més de 65 anys: 5 €/any
•Simpatitzant: 15 €/any.
Figura que representa aquelles persones interessades
en les campanes i volen estar al dia. Rebran la revista i
tota la informació relacionada.
•Sponsors/Soci protector: 250 €. Amb els avantatges
següents: Panell al Museu de la Campana, Anunci
gratuït a la revista Batall.
Colles:
Es decideix que els menors de 18 anys no han de pagar
quota però reben el carnet igual.
Anton Pedrós indica que es pot trobar bancs/caixes
molt econòmics per fer rebuts.

no sols amb material sinó amb descripció de temes del
món campaner. Es comenta que a Argentona ho tenen
i Daniel Vilarrubia i Xavier Orriols s’ofereixen per pensar
aquests plafons.
Paper de carillonistes, fonedors, estudiosos… a la
Confraria
Es planteja si s’ha de modificar el nom de l’associació,
potser com a marca i submarca:
Títol: Confraria de Campaners de Catalunya
Subtítol: Campaners, carillonistes fonedors i instal·ladors
En relació a la seguretat als campanars i
assegurances:
Es planteja la necessitat d’una assegurança per al
campaner que fa tocs i per al visitant que en gaudeix.
Es proposa estudiar si la Confraria pot gestionar una
assegurança global per als socis, la junta ho investigarà
Agraïments:
•a Pascual Roca, la seva aportació de campanes al
Museu de la Confraria.
•a Valentí Tena, la seva constant ajuda i entrega de
material al Museu.
•A la Junta antiga.
Precs i preguntes
•Enviar el logotip dels campaners amb bona qualitat a
tots els socis.
•Disposar dels sons de repics a la web.
•La Junta farà campanya de comunicació a Lleida
de l’activitat Dia de la Memòria. Campanades
d’Homenatge.
•Es proposa la necessitat de fer un inventari dels
campanars.
•Quan participin els nens disposar d’una autorització
paterna.

Avantatges socis :
•Participació activa i avantatges a la Trobada de
Campaners d’Os de Balaguer.
•Un número anual de la Revista el Batall.
•Entrada lliure al Museu de la Campana de Catalunya.
•Entrada VIP als concerts de Carillonistes.
•Informació de totes les activitats del món campaner.
•Molt important i a tots els nivells.
•Difusió de les activitats de les colles.
•Dret a tenir assessorament tècnic abans que els no
socis.
Activitats proposades:
•Promocionar l’afició a l’ofici de campaners a través de
tallers infantils.
11

www.trobadacampaners.com

2013

Así pasó y así se nos fue, 2012

Julen Abasolo Gallastegi, Arientzako kanpai jole eskola

H

oy es sábado 2 de febrero,
tiempo desapacible, frío,
granizadas
frecuentes
y viento. En Kurutzebarri está
nevando, aquí a orillas del pantano
de Urkulu, son chaparrones que no
acaban de cuajar.
Con este tiempo, poca gente se
ha animado a disfrutar de este
fantástico entorno, aún así, como
todos los sábados, el inconfundible
sonido de las campanas de Arientza,
recrean un paisaje, que difícilmente
se podría igualar fuera de aquí.
Los que acondicionaron este
entorno del embalse para su uso
recreativo lo saben, y por ello lo
mencionan en un par de paneles
informativos.
“Estas granizadas con este viento,
entraban hasta las campanas,
y nos hemos tenido que largar”
nos comentan los tocadores, pero
antes, han sido varios, los toques
resueltos con destreza.
Hace 5 años que se creó la
Arientzako kanpai jole eskola,
desde entonces son fieles a esta
cita semanal. Aunque pocas veces
coinciden los cuatro, es el punto
de encuentro con sus campanas,
ensayo y tertulia para Pedro, Gorka,
Julen y Beñat.
“No nos viene gente nueva,
pero nosotros seguimos como
escuela, repasando nuestros
toques, e incorporando a nuestro
repertorio toques que vamos
escuchando, viendo y grabando
por ahí. Apenas habremos fallado
2 o 3 sábados a esta cita”.
Y es que les gusta visitar a otros
campaneros para verles tocar

en sus campanas, aprender de
ellos, y recoger lo que hacen.
“No es lo mismo verlos tocar
con unas campanas que no son
sus habituales, o verlos en sus
campanas. Los grabamos y si
nos parece que los podemos
aprender, lo ensayamos hasta que
suene parecido, porque igual es
imposible. Ahora andamos con el
toque que le aprendimos a Imanol
Lasarte en Ondarroa,”.
Así, este último año han visitado
a Tomas Gamboa en Arruazu, a
Migel Anjel Irurtzun en Ihabar, a
Mikel Dorronsoro en Beasain, su
toque solo
se
hace
una vez al
año, y lo
han puesto
en youtube,
y a Imanol
Lasarte en
O n d a r ro a ,
donde se juntan varios para hacer
el novenario de la virgen.
También el año 2012 han tocado
en Ullibarri de Kuartango, o en
fiestas de Garin y Marin, y en
Bergara donde les acompañaron
Aitor y Oier con sus txalapartas.
“Esos hacen música, saben de
percusión e improvisan toques
con sus palos y mazas de teflón
en las campanas que realmente
suenan bien..”,
Atrás quedaron las jornadas
campaneras de gran repercusión,
que organizaron en
octubre de 2011,
con
aquel
toque
coordinado
“kanpai
hotsa han hemen”
que lució en este
propio paisaje y ahora
también
está
en
Internet. Entonces, la
cita la pusieron ellos
y la gente respondió,
pero también asisten
a las de otros. “ Si
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podemos acudimos a
todas las citas, si no
somos uno, el otro,
Sabemos lo que cuesta organizar
estas
cosas y realmente
agradeces que te acudan los
invitados, es una forma de
apreciar la labor, estar y de
agradecer”.
En mayo la convocatoria fue en
Lasarte de Alava, estuvo Pedro y
Alex. En julio, en Vilac de Lleida,
estuvieron Beñat y Julen, “nos
gustó el entramado de madera del
campanario”. En agosto, primero
en Revilla del Campo, provincia
de Burgos, estuvieron Gorka y
Julen, y en Meruelo de Cantabria
Gorka y Pedro. En septiembre, a
la convocatoria anual de Amurrio
acudieron los cuatro y presentaron
el video de sus pasadas jornadas
“Atxabaltan kanpaiek die”, que
ahora también está en youtube.
Y por último a la convocatoria
medieval de Ondarroa fueron Gorka
y Pedro.
“Así se nos fué el año 2012,
entretenido, no creas que nos dió
para más”.
Pero también han subido a youtube
además del video de sus jornadas y
el del repique de Beasain, otros 15
videos de material didáctico, por
si alguien se anima a aprender los
toques de Arientza.
“Y ahora estamos contando
nuestras aventuras para El Batall.
Todo un honor”.

2013
Así pasó y así se nos fue, 2012
Egunon, Arientzatik
Buenos dias desde Arientza.
“Arientzako kanpai jole eskola”, ya ha colgado en Internet (youtube), todo su material didáctico para el aprendizaje
de los distintos 13 toques recogidos en Areantza.
http://youtu.be/2SQA-FUG5EE -toque del amanecer “ARGI KANPAIE”
http://youtu.be/AhWlpwT9Y64 - Toque a fuego “SU KANPAIE”
http://youtu.be/L8bqEU_3RvY - Llamada al vecindario “AUZO KANPAIE”
http://youtu.be/HvimX9MPQno - Anjelus y Avemarias “ANJELUSE ETA AAMAITTEKUE”
http://youtu.be/0j7gHKetSSo - Rogativas “ERROGATIBAK”
http://youtu.be/nh3h9MRk9Gg - Toque de agonía “AGONIAKUEK”
http://youtu.be/HLtkdVM1Sis - Toque a muerto varón. ”GIZONEZKUEN HIL KANPAIE”
http://youtu.be/BwfiQNWnwNE - Toque a muerto párvulo “AINGERU KANPAIE”
http://youtu.be/ZkRfZeyGFaA - Tormenta “OREIXENA”
http://youtu.be/yhY1XDFXDzc - Aviso media hora antes del oficio religioso “KANPA LUZIE”
http://youtu.be/k0tUo8FncnQ - Entrada al oficio religioso “HIRUKUE”
http://youtu.be/8Jr72-7c0mo - Toque de protección de los cultivos, de Santa cruz a Santa cruz “LETXUGA KANPAIE”
http://youtu.be/DHYV-qOySBM - A Fiesta de Juane “ERREPIKAK”
http://youtu.be/yMtkUWcrD_s - A fiesta de Felix “ERREPIKAK”
http://youtu.be/yKw5nAH7gjg - A fiesta de Eugenio “ERREPIKAK”
Asi como el video que recoge las completísimas jornadas campaneras celebradas en octubre del 2011, con el toque
coordinado de campanas, “kanpai hotsa han hemen” del dia 8/10/2011 de fondo.
http://youtu.be/4ZI56JwxVkc - ATXABALTAN KANPAIEK DIE”
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Cervera tanca la segona fase de
manteniment i restauració a les
Campanes de Santa Maria
Campaners de Cervera

E

l passat 2011 es va encetar
aquesta necessària actuació,
segurament precipitada pel
trencament d’una de les seves
campanes, la cinquena en l’escala
pesant, que va obligar a baixar-la
del campanar per reparar-la amb la
garantia que calia. Va acompanyar
l’accidentada Trinitat, la més petita,
l’Onzena, a la que es va aprofitar
per renovar el seu capçal i ajustar
el pes perquè es normalitzés les
accions en els seus tocs.

que contemplava el baixar cada
campana al terra del pis de
campanes, desfer-les del tot,
revisar l’estat de cada una de
les parts del capçal (majorment
de fusta), verificar i renovar
en la majoria de situacions la
ferramenta d’unió entre el capçal
i el jou i assegurar altres elements
necessaris per fer els tocs, com
son el braç d’accionament, les
brides per subjectar-lo, la grua per
la verticalitat entre d’altres.

Darrerament, i seguint amb el
programa previst, el Grup de
Campaners de Cervera va seguir
portant a terme aquesta segona
acció fins al present 2013. El seu
inici es va avançar als darrers dies
del passat desembre i el darrer
29 de gener ja es va donar per
acabada. Les dues campanes han
estat desmuntades a la mateixa
torre, la Tibau, segona en pes, i la
Carranca, la quarta de les sis del pis
de campanes.

L’acció
sobre
la
campana
Tibau
va
comportar
les
dificultats pròpies de
moure una campana
gran – bloc proper
als tres mil kg – i els
treballs van acabar
amb èxit durant els
darrers dies del passat
2012 amb la revisió de
les parts de fusta, la
substitució d’una part
de la ferramenta, com
son brides i tirants, i
la incorporació a les
parts roscades de
material d’acer que
garanteixin la seva
durada i la seguretat
en la seva tasca.

La majoria de campanes acumulaven
més de cent anys sense haver-les
desmuntat i per tant no s’havien
revisat a fons malgrat les condicions
adverses que les castiguen dalt
el campanar com son el fred,
calor, boira, pluja, neu, vent, etc.
I si la primera part va incloure per
obligació l’accidentada Trinitat, en
les restaurades recentment es va
donar prioritat el revisar a fons la
mítica Carranca, que presentava
visiblement un capçal molt envellit,
tot i que la previsió era de restaurarlo i deixar-hi el mateix.
S’havia

establert

un

programa

En quant a la campana
Carranca,
un
cop
desmuntada,
va
sorprendre l’estat en
que es trobava la part
central del capçal i
no va aconsellar pas
muntar-lo novament.
Acció
que
va

14

www.trobadacampaners.com

comportar el refer les previsions
econòmiques i que van retardar uns
dies fins concretar la forma de ferhi front, ja que no estava a l’abast
dels campaners que ja venien d’uns
números molt ajustats.
La Paeria de Cervera va gestionar
amb la Diputació de Lleida i el
Bisbat de Solsona la seva sortida i
es va arribar a l’acord per sufragar
a parts iguals el cost diferencial
que comportava el fer tot el capçal

2013
Cervera tanca la segona fase de manteniment i restauració a les Campanes de Santa Maria
nou. La proximitat de la Festa Major
del febrer, el Santíssim Misteri de
Cervera, va accelerar sens dubte
les gestions que, finalment, es van
veure concertades i la restauració
enllestida.

contractada, els treballs es van
avançar als primers dies del
desembre i l’imprevist estat
de la Carranca va sembrar la
preocupació
a
campaners
i
autoritats.

No cal dir que l’inconvenient
principal de totes aquestes tasques
era i segueix sent l’econòmic i
el col·lectiu dels campaners de
Cervera hi fa front com si en fos el
titular. Els fa falta treballar molt per
cercar tots i cadascun dels euros
a invertir a fi de conservar aquest
patrimoni mòbil del que en son els
gestors i actors. La seguretat que
preocupa als campaners, s’estén,
en aquest dies de tocs, a totes les
persones s’acosten al campanar.
Sense deixar de banda els senys,
son centenars de pesos i volums
considerables
les
autentiques
icones del patrimoni cerverí.

Si els ànims no decauen, en un
proper futur caldrà fer un sobreesforç
per acabar amb un solemne repàs
més important al Seny Major, no
per l’estat de la campana, sinó per
les seves dimensions i segurament
amb uns números diferents als
que fins ara ens hem mogut.
Hauria d’acompanyar a aquesta la
campana Nova, que és la que més
necessita una bona revisió i una
possible substitució d’alguna de
les seves parts. Ja s’ha començat
la seva revisió i l’estudi a fons per

a fer-hi el que calgui segons els
tècnics dictaminin.

A pesar de las dificultades y los
imprevistos surgidos durante
estos últimos años, el Municipio
de Cervera ha logrado desarrollar
con éxito la primera fase de
restauración de algunas de sus
campanas.
Actualmente, y pese al reducido
número de subvenciones de
Ayuntamientos e Instituciones, se
está llevando a cabo una segunda
fase, más compleja y costosa.
Para ello, se cuenta con el
máximo interés y ayuda del Grup
de Campaners de Cervera.

Però no ens enganyem; plens
d’optimisme, es va iniciar aquesta
roda d’actuacions amb la creença de
que el suport popular i institucional
s’involucraria amb ajuts i donacions
que la faria més possible del que
està resultant. El patrimoni cerverí
i català necessitava estar al seu
nivell, la restauració del campanar
recent feia necessari portar a bon
fi aquest projecte i la consciència
dels Campaners els va motivar a
fer-hi front.
Les primeres tasques fetes des del
gener fins l’abril del 2011, foren
d’una dimensió especial i algún ajut
puntual les va fer possible, no sense
la suma de l’esforç, preocupació i
gestió de tot el Grup.
Es va seguir durant aquests dos
anys en la recollida d’uns fons que
havien de garantir la present segona
etapa. Els números quedaven
molt escassos, però suficients
per a poder afrontar-la, i així, es
va preveure que aquest 2013 es
portaria a terme.
Amb el compromís tancat i per
conveniències
de
l’empresa
15
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Sobre la iconografia i la iconologia
a les Campanes
Anton Pedrós i Puig, del grup de Campaners de Cervera

U

n tema apassionant, una
secció tan engrescadora
com variada i fins i tot
m’atreviria a dir que sense fi. És un
continu descobriment d’imatges,
relleus i explicacions que en el
cas de les campanes ensenyen i
comuniquen el que elles no poden
dir amb paraules.
Potser la ignorància del que escriu el
porti a dir algun adjectiu no apropiat
respecte a la temàtica d’aquests
elements. Hi farem algun comentari
desfullant el seu origen, significat i
fins i tot amb la maliciosa intenció
d’obrir un intercanvi en forma de
diàleg i de contrast de parers, que
en propers números, gent més
entesa en la matèria ens ajudi als
que hem arribat, potser tard, al voler
descobrir els per què de les seves
inclusions en les campanes, que és
el que ens ocupa i interessa . . .
La iconografia és la ciència auxiliar
de la historia de l’art que serveix
per desxifrar la temàtica d’una
determinada obra, el seu origen
i definició i els canvis soferts per
la seva representació en les àreas
culturals.
La iconografia te el seu origen

en el Renaixement amb les
representacions tant de les
divinitats clàssiques com de
temes simbòlics i al·legòrics. Els
primers estudis d’iconografia
cristiana daten del segle XVI a
partir de la interpretació de l’art de
les catacumbes.
La iconologia s’origina al primer
terç el segle XX per a donar un
sentit interpretatiu a l’estudi d’una
determinada obra d’art.
En les campanes, caldria distingir
variades inclusions que formen part
dels bronzers des del moment de la
seva fosa. No tots els relleus de les
campanes volen donar en imatges
una interpretació històrica, mística
o tradicional. Majorment hi trobem
escrits que fan referència al que
justifica el seu naixement, la data,
el donant o la festa que la motiva.
També en les refoses s’acostuma a
afegir dades d’orígens precedents
que testifiquen el naixement del
bronze anterior, l’origen del volum
i també del nom de la campana
substituïda.
A més a més, un gran ventall
d’oracions i jaculatòries cristianes
de text curt o resumit, escrit
amb caràcters clàssics, gòtics i
numeracions romanes que solen
ser ressaltats per cercles en torn
de la campana.
Sanefes amb uns treballs artístics
dignes d’esser destacats i en mig
d’aquest personal i variat ventall
d’adornaments, unes imatges,
unes icones que personalitzen la
campana amb explicacions de
relleus considerables, amb imatges
intercalades i
testimonis que
justifiquen l’advocació del donant,
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del patronatge de la parròquia o
de la ciutat i/o de la data del seu
naixement.
Però trobém a més a més, de tot
aquest comú ventall artístic, una
sèrie d’elements, que malgrat
tenir formes habituals, signifiquen
quelcom més que una creu, una
custodia, un calvari, un arcàngel
o altres motius generalment
religiosos.
Em plau adjuntar una fotografia
d’una creu fosa en una campana.
És en aquest cas la més petita
del campanar de Santa Maria de
Cervera. És una creu prou repetida
en altres campanes ja que els
caràcters que la dibuixen ens
ensenyen més que una creu com
a símbol del cristianisme, unes
coincidències que no son fruit de
l’atzar:
Una aproximació d’interpretació
iconogràfica ens porta a pensar
que com que la campana Onzena
és del segle XIX, la icona està molt
acurada per la mateixa Església,
aleshores tota creu damunt un
pedestal amb forma d’escala fa
referència al passatge bíblic de
l’escala de Jacob (Gènesis 28:1119).
En el pedestal hi ha dotze estels, set
en el primer graó i cinc en el segon.
En el post (estípit), dotze estels i en
el patibulum (pal travessat) sis, tres
a cada costat.
Els dotze estels de sis puntes són
els estels de David. Aquest, té com
a significat el primer el Messies
dintre de la iconografia cristiana.
Qui estava profetitzat hauria de ser
de la casa de David, del llinatge de
David; aquesta és la raó intrínseca

2013
Sobre la iconografia i la iconologia a les Campanes
per la qual el relat bíblic va fent
ziga-zaga, però no perd mai el fil
de la descendència davídica per a
complir amb la profecia donada al
poble d’Israel.
El número dotze és recorrent a la
Bíblia, apareix 187 vegades citat.
Però com els estels estan dintre de
la creu i la creu és l’Església és més
adient atribuir-les als dotze apòstols,
que a la vegada representen també
l’Església. Són redundàncies que
reafirmen el missatge.
Per damunt hi ha un únic estel , que
pot significar una Església, o un sol
Déu, el monoteisme.
El perquè de la repetició del
número dotze ens porta a que és
una inscripció en una campana,
les campanes tanyen per a cridar

als fidels, aleshores la creu que
representa a l’Església, també està
convocant als fidels i a tothom
que vulgui escoltar.
Aquesta
podria
ser
una
interpretació
verídica
però
segurament no la única, ni en part
ni en la seva totalitat.
A partir d’aquí, d’aquesta crida
dirigida a gent entesa en aquests
afers, seria d’agrair que en els
propers
números
d’aquesta
edició, poguéssim anar coneixent
les peculiaritats que les campanes
porten a les seves foses i llegir o
interpretar el que volen dir, que
no es altra cosa que el que volen
comunicar.
L’oferiment queda obert i el tema
preparat per l’estudi. Potser estaria
bé alguna xerrada dins el món

campaner, en alguna concentració
de persones a l’ombra d’algun
campanar com anualment es va
repetint o, perquè no, una xerrada
que donés l’entrada a la propera
edició de la Fira de la Campana, a la
volguda localitat d’Os de Balaguer.
La iconografía y la iconología
forman parte del conjunto de
ciencias auxiliares que estudian
las obras de arte. Dada la gran
variedad de escrituras y símbolos
con distintos significados que
decoran la superficie de las
campanas de muchos municipios
de nuestro país, estas ciencias
resultan de gran interés para poder
conocer el significado y el pasado
que albergan estas maravillosas
obras de arte en su interior.
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Sobre el furt d’una campana...

Anton Pedrós i Puig, Confraria de Campaner de Catalunya

E

ra dimarts 12 de febrer
i a la premsa diària als
campaners ens sorprèn,
potser més que a molta gent, una
noticia: al petit nucli de d’Urgell,
Montfalcó de Sió, ha estat robada
la campana de l’església romànica
de Sant Pere. Als quatre dies es
celebrava a Montserrat una reunió
de la Confraria de Campaners de
Catalunya i el tema no es podia
ignorar per intentar, si cap, fer
quelcom que pogués preveure una
situació com la de la noticia.
Surten
varies
alternatives,
possibilitats basades en la seguretat
d’aquests
elements,
algunes
vegades situats a certa distància
d’algun lloc habitat. Alternatives
que, donats els temps que corren,
caldran ser tingudes en compte tant
per veïns com per ajuntaments, per
evitar que es facin perillar elements
aliens, a vegades sense cap valor
excessiu.
El fet porta a aprofundir més en un
tema ja encetat en anteriors trobades
de campaners i que se centra en
la catalogació i documentació de
tots els campanars i campanes de
Catalunya. Tasca que, per sectors,
alguns grups de campaners
d’aquesta confraria ja han iniciat.
Aquesta
activitat
també
incrementaria la pujada a alguns
campanars que reben poques o cap
visita periòdica, i que en alguns
casos ens consta que ja fa anys que
no hi puja ningú. Això fa que les
campanes siguin el nostre element
a protegir, ja que comporten poca
atenció i gens de manteniment, que
sería necessari si aquestes sonessin
manual o automàticament. El cas
de la campana que s’il·lustra en la
fotografia correspon a un petit nucli
de La Segarra on la campana es va
desprendre i va caure fins davant

l’església, per sort, molta sort,
sense altre dany que el que va
patir el mateix bronze.
Des de Les Borges Blanques,
San Feliu de Llobregat, Cervera
. . . entre d’altres municipis, ja
consta que fa temps que s’hi està
treballant. Es una tasca lenta,
relativament costosa, no gens
fàcil però apassionant per les
sorpreses que a cada campanar
t’esperen. La torre o equivalent,
les escales, la poca cura en la
neteja,
inscripcions
inèdites,
concretes i identificatives, icones,
dibuixos i garlandes dignes de
veure i en conjunt, la campana en
tot el seu volum. Campanes de
les quals hem de fer una relació
de la seva historia, mesures i
característiques. També de la
seva imatge, que potser algun dia
ens marcaria el camí que pogués
portar-nos a retrobar un bronze
espoliat, segurament trencat,
però que no deixés el buit que
aquella arcada que és record dels
dies de festa, religiosa o popular,
passats i que també han estat
testimonis de l’acomiadament de
molts dels nostres avantpassats,
amics perduts prematurament on
el sentiment de dol encara ens
sembla sentir amb el seu
desaparegut so. . . . .
Des de la Confraria de
Campaners, un encàrrec que
puntualment anirà arribant
arreu del nostre país per
demanar la col·laboració de
tots els catalans i que no ha
de ser altre que el de fer un
sens de totes les campanes.
Sabem que son centenars i
segurament alguns milers,
però la feina repartida no és
ni ha de ser tan feixuga ni
tant pesada.
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Per tancar, unes curioses dades del
treball que des de Cervera fa algun
temps que s’està duent a terme
i que ens permet disposar d’un
cens aproximat de 209 campanars
entre esglésies, capelles o ermites
de la comarca de La Segarra, amb
unes 205 campanes penjades. Cal
deixar clar que aquestes dades son
provisionals doncs poden variar
segons la consideració d’algunes
construccions i altres elements que
a cada una de els visites que es fan,
pot portar alguna novetat llevat de
la evolutiva que el pas dels anys va
deixant com a empremta.
També es pot observar el dipòsit
d’algunes campanes que no son
al campanar o que no son visibles
des del terra per estar trencades
o per algun fet similar. El lloc on
caldria que estiguessin no es pas
entre les deixalles dels coloms i la
pols i els efectes de l’intempèrie,
sinó en un lloc per poder veureles, ensenyar-les i sempre, tenir-les
ben documentades. Tenim alguns
testimonis de que aquestes es
poden veure i tocar, cosa gratificant
tant pel poble que n’és el propietari
com per a tots els visitants als que
les campanes els diuen quelcom
més que el que el bronze emet.

2013

Museu Històric de la Campana
Giovanni Paolo II

H

istòria
L’edifici que alberga la
col·lecció, una antiga granja
convertida en museu, va comptar
amb l’addició d’un portal de bronze
que imita a un gegant de la osco
Tabula d’Agnone.
El museu, construït pel Dr Pasquale
Marinelli, es troba situat al costat
de la fosa de propietat de la mateixa
família 1997.
La fosa, que opera des de l’edat
mitjana, i el Museu, l’únic supervivent
entre les dinasties dels fundadors
de moltes campanes de Agnone, va
ser honrat pel Papa Pius XI Patents i
va rebre la visita del Papa Joan Pau
II al 1995. Durant la Segona Guerra
Mundial es va haver de suspendre
l’activitat de producció pel fet de
que les campanes de bronze eren un
requisit per a la fabricació d’armes.
A més, Marinelli palau va ser ocupat
per les tropes alemanyes, que el
van utilitzar com a caserna general
mitjançant l’ús de mobles, eines i
documents de laboratori. Durant
la postguerra es va produir una
recuperació lenta i llarga. Al
1949, li va ser assignada la tasca
de portar la fosa de campanes
de l’abadia de Montecassino,
que estava en reconstrucció i,
des de llavors, ha estat sempre
coneguda per la producció de
grans valors assignats a les
estructures eclesiàstiques més
importants.
La mostra exhibeix un gran

nombre de campanes històriques
com la campana del Santuari
de
Lourdes,
la
campana
commemorativa del centenari de
la unificació d’Itàlia i la campana
dels quatre Papes (des de Joan
XXIII fins al Papa Joan Pau II),
amb la documentació d’origen,
la història i les tradicions
relacionades amb ells. És la major
col·lecció del món dels bronzes
sagrats, entre els quals es fa
especial èmfasi en l’anomenada
“Campana de l’Any Mil”.
També es pot asistir a la
manifestació
en
les
fases
d’elaboració de les campanes,
el naixement de la fusió. Les
exposicions del museu: estudis,
models, eines antigues i motlles per
a la decoració de les campanes.
El museu també alberga llibres
estranys i documents antics, com
l’edició “Bíblia Art Campana” de
l’Holandès Tintinnabulis Jerome
Maggi, datada a l’any 1644.
Es poden visitar l’arxiu, la
biblioteca, la sala de premsa i
també, es pot assistir a la projecció
d’un vídeo informatiu, sempre amb
cita prèvia.
Preparació
El museu és el resultat d’una
correcta
aplicació,
tant
de
l’estructura del museu, construït al
costat de la pròpia fosa, com de la
configuració de les troballes.
A la planta baixa es troba l’oficina,
on es poden comprar “gadgets” i

obres d’art, i la sala de projecció,
creada per al llançament d’un vídeo
informatiu sobre les tècniques de
fusió dels bronzes sagrats. En una
amplia habitació situada en aquest
mateix pis, trobem l’exposició de
les campanes.
Per evitar la possible monotonia
de l’exposició, els bronzes sagrats
més peculiars van ser situats en
prestatgeries protegides. D’altra
banda, les peces més grans van
ser col·locades en pedestals
al terra. Aquesta disposició
aconsegueix
cridar
l’atenció
sobre l’historia de cada element
i, alhora, evita que alguns dels
objectes passin desapercebuts.
L’estudi de la llum té un paper
específic ja que, tant la il·luminació
puntual a les finestres com la llum
natural provinent de l’exterior,
aconsegueix resaltar cadascún
dels objectes exposats.
Con una antigua historia, el Museo
de la Campana Giovanni Paolo
II alberga la mayor colección de
bronces sagrados del mundo.
Además es posible asistir a la
fase de elaboración de estas
maravillosas campanas, conocer
su origen y su tradición.
Ciutat: Agnone - IS
Institució: Marinelli família
Direcció: Via Felice D’Onofrio, 14
Contactes: 0865 78235
info@campanemarinelli.com
www.campanemarinelli.com
Visites guiades: Cada dia 12,00,
i 16,00. Agost 11.00, 12.00, 16.00
i 17.00 hores. Diumenge a la tarda
tancat. Per a grups cal fer reserva.
Tarifes d’entrada:
Tarifa plena: 5 € Reduïda: 3,50 €
(nens fins a 13 anys i grups de mínim
30 persones).
Serveis:
Visites guiades i un museu educatiu
amb cita Material d’informació
privilegiada
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Vuit campanes noves i el bordó
Marie, pel 850è aniversari de
Notre-Dame de París M. José Huete Solsona

E

l 31 de gener de 2013, Jean-Marie, Maurice, Benoît-Joseph, Etienne, Marcel, Denis, Anne-Geneviève, Gabriel et
Marie, nou noves campanes arriben a Notre-Dame de París.
L’arquebisbe de París, el cardenal André Vingt-Trois, les va beneir el dia 2 de febrer de 2013, es col·loquen a les
torres el 25 de febrer de 2013 i serà dissabte 23 de març que sonaran per primera vegada donant pas la Setmana Santa.

CAMPANA 1
Nom: Jean-Marie
Pes: 780 Kg
Nota : La #3
Diàmetre : 990 mm
Llegenda: A fin que nous soyons
rendues dignes des promeses du
Christ.
Foneria: Cornille-Havard
CAMPANA 2
Nom: Maurice
Pes: 1011 Kg
Nota : Sol #3
Diàmetre: 1097 mm
Llegenda: Prie pour nous, sainte
Mère de Dieu
Foneria: Corneille-Havard
CAMPANA 3
Nom : Benoît- Joseph
Pes: 1309 Kg
Nota : Fa #3
Diàmetre: 1207mm
Llegenda : Et il a habité parmi
nous
Foneria: Corneille-Havard

CAMPANA 4
Nom: Etienne
Pes: 1494 Kg
Nota : Fa 3
Diàmetre: 1 267mm
Llegenda : Et le verbe s’est fait
chair
Foneria: Corneille-Havard

CAMPANA 7
Nom : Anne- Geneviève
Pes: 3477 Kg
Nota : Si 2
Diàmetre: 1725 mm
Llegenda : Et elle conçut du Saint
Esprit
Foneria: Corneille-Havard

CAMPANA 5
Nom : Marcel
Pes: 1925 Kg
Nota : Re #3
Diàmetre: 1393 mm
Llegenda : Qu’il me soit fait selon
ta parole
Foneria: Corneille-Havard

CAMPANA 8
Nom : Gabriel
Pes: 4162 Kg
Nota : La #2
Diàmetre: 1828 mm
Llegenda : L’Ange du Seigneur
apporta l’annonce à Marie
Foneria: Corneille-Havard
CAMPANA 9
Nom : Marie
Pes: 6023 Kg
Nota : Sol #2
Diàmetre: 2065 mm
Foneria: Fonerie Royal Eijsbouts

CAMPANA 6
Nom : Denis
Pes: 2502 Kg
Nota : Do #3
Diàmetre: 1536mm
Llegenda : Voici la servante du
Seigneur
Foneria: Corneille-Havard

Con la llegada del 2013, se han instalado en la catedral de Notre-Dame (París) nueve nuevas campanas de distintos
pesos y dimensiones. En el mes de febrero fueron bendecidas, y en marzo sonaron por primera vez, coincidiendo
con el inicio de la Semana Santa.
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I TROBADA DE CAMPANERS EN
VILAC. VALL D’ARAN
7 e 8 de Juliol 2012

Jaume León Andrés

Bona i simpàtica iniciativa den Josep Rella, la seva família i els campaners d’arreu que varem fer cap a Vilac.
Va ser especialment emocionant la fossa de la campana, on Abel Portilla va patir en un moment crític en que el gresol
va fer figa; finalment amb aquesta ajuda, que a vegades no sabem d’on ve, va néixer una nova campana que, a dia
d’avui, ja mira cap al cel de Vilac.
Gràcies a tots pel magnífic programa d’actes, amb els dansaires “Sautarèts de Bossòst” i un dinar molt agradable amb
el que es va cloure la Trobada.
Esperem la Trobada del 2013.
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Le subrejoug dans tous ses états
Jean-Pierre Cantet

U

na
exposició
temporal
dedicada
a
aquest
“Campanar de yuntas”, a
l’hora utilitzat i d’adorn, peculiar a
la vall del riu Save i de la comarca
de Lauragais, fou presentat per els
« Amis du Musée Campanaire » de
L’Isle-Jourdain, desde el 29 de juny
fins al 28 d’octubre de 2012.
Aquest objecte de fusta, bordat
al torn, amb una superfície més

o menys guarnida amb
motius esculpits o pintats,
per lo general, conté al seu
interior d’una a tres series de
campanetes o cascavells.
La seva basa, en forma de
rodet, serveix per reduir el
desgast de l’anell de connexió
trenada que s’estilava a la
regió. És doncs, l’única part
utilitària de l’objecte, ja que
la resta té un paper d’adorn i
identificació visual i sonora.
Vestigi
d’una
època
antiquada, aquest objecte d’art
popular, element emblemàtic del
nostre patrimoni rural, ocupa un
lloc destacat en l’art campaner.
Entre les col·leccions que romanen
al Museu un compartiment està
dedicat completament a ell.

La exposición dedicada al
campanar de Yuntas, muestra
una emblemática colección de
objetos muy significativos del
arte popular campanero.

Audició de Repic de Campanes

Santa Maria de Tallò 2 d’agost 2012, Jaume León Andrés

D

intre de les activitats d’“Estiu a la Cerdanya”, els Campaners
Pere Giner i Ignasi Cortés varen fer una Xerrada i una
audició nocturna de Campanes a l’església de Santa Maria
de Talló, de Bellver de Cerdanya.
Va ser especialment emotiu l’ intervenció dels nens que fins
i tot varen pujar al Campanar i varen tocar les Campanes, sent
protagonistes per una nit de la nostra tradició mil·lenària.
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Voluntaris d’Os de Balaguer
Jaume León Andrés

U

na setmana abans de la Trobada posà en marxa una funció discreta, callada, tot
i que és una gran part de l’ànima de la Festa.
Mestress@s de casa es posen en marxa per preparar durant dies el “mandongo”,
d’una manera artesanal com havien après de les seves avies, mantenint una tradició,
preparant una carn exquisita, que farà les delícies dels 800 comensals que s’ ajunten
al menjador. Aquest, ha estat muntat al Poliesportiu per altres equips de voluntaris
que estaran fent brases gegants, muntant fileres immenses de cadires i coordinant les
entrades i el servei de taules.
Tant de bo, perduri molts anys aquesta tradició i no es cedeixi a altres sistemes més
moderns i descansats com poden ser els de càtering i menjars industrialment ja
preparats, que és la solució més pràctica per grans festes, però que desvirtua l’esforç
d’un poble. I, així poder seguir gaudint d’aquesta tradició i de l’amor per fer les coses
nosaltres mateixos.
FELICITATS, un any més als VOLUNTARIS D’OS DE BALAGUER, grans, joves i mitjans, sense vosaltres tot això que
existeix i el fet de que el nom d’Os sigui conegut a tot el món, com la Villa Campanera, seria impossible.

Josep Otin Campaner d’Os de
Balaguer

La primera Trobada de Campaners de Catalunya es va fer en homenatge del Campaner d’Os de Balaguer
Josep Otin

23

www.trobadacampaners.com

2013

24
I Trobada de Campaners en Vilac. Vall d’Aran 7 e 8 de Juliol 2012

www.trobadacampaners.com

Foto: Jaume León

