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Un poble és el reflex de la seva 
gent, del treball, l’esforç, el  
voluntariat, la cooperació i la 

il·lusió amb què fan el treball.

És per això, que a dia d’avui, Os de 
Balaguer és un referent del  món 
campaner a Catalunya i de tot indret 

on hi ha un campaner, un campanar i com no, una 
campana.

Aquest cap de setmana, com en els últims 27 anys, el 
nostre poble tornarà a retre homenatge als campaners 
i campaneres  per la seva dedicació, i ho fem sentint-
nos orgullosos de la  nostra festa.

El que en el seu dia va ser un homenatge al campaner 
del  poble, ara és tota una festa on hi participen i hi 
col·laboren des dels més joves als més grans. 

Una festa que ha anat creixent amb els anys i que, de 
ben  segur, ho seguirà fent durant molts més. Som-hi 
doncs, celebrem aquesta festa tan nostra i fem que 
sonin les campanes més que mai.

Estefania Rufach
Alcaldessa d’Os de Balaguer

Dipòsit legal: L-495-04

Amics i amigues, campaners i 
campaneres,

Som a les portes de la XXVII ena. 
Trobada com sempre a Os de Balaguer, 
coincidint amb el dia de la Verge de 
Montserrat, la nostra Patrona.

Com a President de la Confraria de Campaners de 
Catalunya us encoratjo a participar de la festa i m’agradaria 
comptar amb la vostra presència.

Amb els vint-i-set anys de relació campanera que portem, 
crec que a poc a poc hem pogut obrir una petita escletxa de 
llum per donar a conèixer coneixement i fer memòria de la 
figura del campaner. S’ha parlat molt de les campanes i dels 
campanars, i potser menys dels campaners, de les persones 
que, amb un esperit vocacional, contra tota adversitat, 
sempre han procurat estar al servei de cada comunitat.

Durant els meus quasi bé 20 anys de dedicació al món 
campaner, i sobretot mentre vaig presidir l’Ajuntament 
d’Os, sempre he procurat que aquesta festa fos un referent 
i que la seva difusió arribés com més lluny millor. Ara, però, 
em permetreu dir-vos que és hora de deixar pas a noves 
idees i il·lusions en aquest món de campaners, campanes 
i campanars. I, sense deixar-vos del tot, m’agradaria que 
algú prengués el relleu per seguir la feina feta, i desitjar-li 
de cor, èxit i encert en la nova etapa.

Voldria que mai faltessin mans per estirar les cordes i els 
badalls que fan sentir les campanes. Que no faltin cors 
il·lusionats en fer repics d’alegria i de festa per portar el 
xic d’alegria que tant li falta a aquest món.

Trobada de Campaners, els dies 26 i 27 d’abril 
Ignasi Cortés i Giné
President
Confraria de Campaners i Carillonistes de Catalunya
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En portada                 Jaume León Andrés

Actes del dissabte 27

La nostra XXVI Trobada del 2013, 
va començar amb força ritme: un 
repic de campanes i després, al 

Castell d’Os de Balaguer, on hi ha el 
Museu de CAMPANES DE CATALUNYA, 
vàrem gaudir d’un concert de Música 
Tradicional Catalana, amb els grups que 
componen “Cançons Trobades”; més de 
200 persones vam omplir les sales del 
Castell, moltes d’elles dempeus, i varen 
gaudir d’un concert molt entranyable.
Fins i tot vam comptar amb un presentador 
excepcional: en Xavi Freixes, presentador 
del programa “La nit”, de RAC 1.

Abril 2013

Os de Balaguer Nº 19
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En Portada

Diumenge 28
La pluja ens va acompanyar durant bona part del dia, i vam haver d’improvisar alguns dels esdeveniments.

En qualsevol trobada, donar-hi transcendència i cuidar els mitjans de comunicació és bàsic per donar a conèixer 
les activitats, i la vida campanera no n’és una excepció, de manera que improvisem estudis de gravació, de la millor 
manera possible.

Al migdia es va celebrar una Missa Cantada per la 
Coral SANTA EULÀLIA DE RONÇANA
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En Portada

17.14h Repic de Campanes 11.IX.2013

Sovint hi ha iniciatives que mai se sap com comencen, passa el temps i 
cauen en l’oblit.

Amb aquesta notícia volem deixar constància que setmanes abans de l’Onze 
de setembre, el Campaner de Carme (un poblet de l’Anoia)  Cisco Valls, ens 
va fer saber la idea de NÚRIA VINYALS -que és una de les professores de 
l’escola de CARME-, de fer un repic a les 17.14 h, i immediatament ho vàrem 
comunicar a través del nostre correu de Campaners – INFO, i va córrer la veu 
i altres campaners van contactar amb l’Assemblea Nacional Catalana  i....   
17.14 h Repic de Campanes

El dinar popular, com cada any, es va fer a la pista poliesportiva, malgrat que les mestresses de casa van haver 
d’improvisar i que els fideus a la cassola, en una ràpida mobilització, es van haver de cuinar a dins del poliesportiu.

Voluntaris en acció

Campana de Carme

Segueix-nos a
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La World Carillon Federation 
(www.carillon.org) agrupa 
associacions de carillonistes 

de tot el món amb l’objectiu de 
defensar els interessos d’aquests 
músics, així com també de 
promoure el carilló. La definició de 
“carilló” queda també fixada en 
els estatuts d’aquesta federació: 
“El carilló és un instrument de 
música compost per campanes de 
bronze convenientment afinades, 
i percudides mitjançant un teclat 
característic”. D’altra banda, 
només són considerats carillons 
aquells que tenen un mínim de 23 
campanes.
Actualment, els congressos mundials 
s’organitzen cada tres anys. Aquest 
any 2014 la ciutat d’Anvers (Flandes, 
Bèlgica) acull aquesta nova edició.
Aquest Congrés 2014 presenta tres 
parts força diferenciades:
Un precongrés a Malines, amb el 
famós Concurs Internacional de 
Carilló “Reina Fabiola”.
El congrés pròpiament dit a Anvers, 
amb conferències i concerts molt 
variats.
I el postcongrés a Bruges, amb 
activitats diverses.

Proper congrés mundial de 
carillonistes                  Anna Maria Reverté

Aquí us incloem el programa:

PRECONGRÉS: MALINES, 
CONCURS INTERNACIONAL 
DE CARILLÓ “REINA FABIOLA”

25 i 26 de juny: preseleccions.
27 de juny: finals al carilló de la 
Torre de Sant Rombouts.
28 de juny: finals amb carilló mòbil 
i orquestra de corda.

CONGRÉS: ANVERS, AMB 
REUNIONS, CONFERÈNCIES I 
CONCERTS MOLT VARIATS

29 de juny: obertura del congrés, 
recepció a l’Ajuntament d’Anvers, 
reunions del Comitè executiu i 
Comitè de delegats, Assemblea 
general, visita del carilló de la 
Catedral d’Anvers, diferents 
concerts de carilló, mostra de 
publicacions i partitures de carilló, 
etc.
30 de juny: conferències i 
concerts de carilló al Museu 
dels Instruments d’Anvers, “De 
Gruytters, clavicèmbal versus 
carilló”, concerts amb instruments 
històrics.
1 de juliol: visita al carilló de Lier, 
conferències, inauguració oficial 
del “Bronzen Piano” i concerts 
especials de carilló amb altres 
instruments.
2 de juliol: congrés a les 
impressionants sales del zoo 
d’Anvers, un dels més antics del 
món, amb conferències, reunions 
del Comitè executiu, Comitè de 
delegats, Assemblea general i 
diferents concerts de carilló per a 
tot tipus de públic. A la nit, cloenda 
d’aquesta part del congrés amb un 
gran concert de carilló i orquestra 
de jazz a la plaça de l’Ajuntament 
d’Anvers.
3 de juliol: concerts de carilló a la 

Universitat de Lovaina
4 de juliol: diferents visites 
als carillons propers a Bruges 
(Nieuwpoort i Ieper), carillons 
“memorials” i Museu “I Guerra 
Mundial”
5 de juliol: concerts al carilló de 
Bruges i amb carillons mòbils 
per tota la ciutat, exposició sobre 
documents històrics dels fonedors 
Hemony i Dumery, recepció a la sala 
gòtica de l’Ajuntament de Bruges 
i espectacle de nit amb bandes i 
carillons mòbils.
6 de juliol: concerts de carilló 
per tota la ciutat i cloenda del 
postcongrés

www.wcf2014.com

La World Carillon Federation (www.
carillon.org) agrupa asociaciones 
de carillonistas de todo el mundo 
con el objetivo de defender los 
intereses de estos músicos y para 
promover el carillón. 
Este año 2014 la Ciudad de 
Amberes (Flandes, Bélgica) 
acogerá esta nueva edición. 
El Congreso presentará 3 
partes: 
• Un pre congreso en Malines, con 
el famoso Concurso Internacional 
de Carillón “Reina Fabiola”, los 
días 25 al 28 de junio.
• El congreso en Amberes, con 
conferencias y conciertos variados. 
Del 29 de junio al 2 de julio. 
• Y el post congreso en Brujas, 
con actividades diversas, los días 
3 y 4 de julio.



www.trobadacampaners.com

2014

www.trobadacampaners.com

7

Records d´un  Campaner...
Germà Ramon Benseny, Marista.

Sóc el Germà Marista Ramon 
Benseny amb les arrels 
familiars a Santa Linya. Vaig 

entrar com a novici al “Convent 
de les Avellanes” el setembre de 
1960. Entre altres coses, els novicis  
col·laboràvem en diverses  tasques 
i oficis del Convent. Me’n van 
tocar alguns durant els dos anys 
de noviciat. El que més recordo 
va ser el de  “CAMPANER DEL 
CONVENT”. Ho vaig ser de gener a 
maig de 1962.

Què feia el campaner? Tenir cura 
de les dues campanes i sobretot 
fer els tocs que marcaven la marxa 
de la vida comunitària; cosa molt  
important en aquells temps en què 
tot estava ben reglamentat, tant 
festius com feiners. 

Teníem aleshores dues campanes: 
la campana més important (la 
campana gran) que marcava els 
tocs de reglament per la pregària 
i la vida comunitària. Estava a dalt 
de l’antic cimbori monàstic sobre 
l´escala principal. Els cops de  batall 
els  fèiem  des  del claustre amb un 
corda adequada al cas. Es deia i es 
diu “SANTIAGO APÒSTOL”, encara 
que popularment  la coneixem con 
“la Santiaga”... No en sabem res 
més; ni tan sols l´any de la fosa. Mai 
la vaig veure de prop i menys fer-

li una carícia... La nostra era una 
“amistat” estranya entre campaner 
i campana, a través d´una  corda 
llarga; ella a dalt, senyora de vents 
i teulades i jo, a baix...

Amb la campana grossa, quins 
tocs fèiem? Els més importants de 
cada dia: els tocs de la  Missa, de 
l´Àngelus (matí, migdia i vespre), 
toc de l´hora, de les Hores i toc de  
Glòria la nit de Nadal; el toc que 
anunciava l’arribada del Reis Mags 
al Convent, el toc de l’Al·leluia la 
nit de Pasqua de Resurrecció, el  
toc de Corpus durant la processó, 
quan corresponia.  També 
el toc solemne i pausat dels 
enterraments. 

Avui aquesta campana que 
aleshores era la “grossa” ara és 
la petita... És la companya de 
la campana nova  fosa a Os de 
Balaguer l´any 2011 per 
commemorar el centenari 
de l´arribada dels GG. 
Maristes al Monestir.

El campaner tenia un 
privilegi: era l’únic novici 
que durant el temps 
del seu “ofici” podia 
disposar... d´un rellotge! 
Un veritable Roscoff 
d´armilla... però que 
manteníem  modestament 
amagat a la butxaca de la 
sotana...

No puc, però, oblidar la 
campana del claustre. 
Ja era al mateix lloc 
l´any 1921, segons una 
fotografia que guardem 
a l´Arxiu. Segurament 
durant la guerra la van 
amagar. De fet, l´any 
1940 ja estava al lloc 
de sempre. Però per 
maldades circumstàncies 

es va trencar l´any 1944...  Portada 
a una foneria va tornar al “seu tron 
claustral” l´any 1945. 

Aquí tenim el seu DNI:  “Santa 
María de las Avellanas” / Hermanos 
Maristas/ Fundición Hijos de 
Constantino Linares /Proveedores 
de la Casa Real/ Laudetur Iesus 
Christus et Maria Mater Eius. Amen. 
Madrid – 1945.

Era la campana per a tocs forans... 
o cercar i cridar algú.  Així per 
exemple:
- El Director, un toc, l’Administrador, 
dos tocs,  l´encarregat de la finca, 
tres tocs, el Mossèn, 4 tocs, el 
metge, quan arribava, cinc tocs...
Certament, no hi havia els mòbils 
d´ara... Ai ,Senyor,  quins temps!
Bona festa dels Campaners de part 
d’un “col·lega”.

Soy el Hermano Marista Ramon Benseny. Entré 
como novicio en el Convent de les Avellanes en 
el año 1960. Fui “CAMPANER DEL CONVENT” 
en el año 1962.
Teníamos dos campanas: la campana grande y 
la campana del claustro. La campana grande, a 
la que popularmente llamábamos “la Santiaga” 
y con la cual hacíamos los toques de misa, 
del Ángelus, el toque de Gloria en Navidad...
actualmente es la compañera de la nueva 
campana fundida en Os de Balaguer en el año 
2011 para conmemorar el centenario de la 
llegada de los Hermanos Maristas al Monestir.
La campana del claustro la tenemos 
documentada desde 1921, según una fotografía  
del Archivo. Probablemente la escondieron 
durante la Guerra Civil. Se rompió en el año 
1944, después fue llevada a una fundición y 
posteriomente devuelta a “su trono claustral” 
en 1945. 
Éste es su DNI: Santa María de las Avellanas 
/ Hermanos Maristas/ Fundición Hijos de 
Constantino Linares /Proveedores de la Casa 
Real/ Laudetur Iesus Christus et Maria 
Mater Eius. Amen. Madrid – 1945.
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Germà Ramon Benseny, Marista

LES CAMPANES DEL MEU POBLE
La campana és veu de Déu

que acompanya nostra vida, 
des d’aquell primer bressol

al sospir de l’últim dia.

La campana sempre diu
paraules que entren al cor,
repics que inflamen d´amor

els fills de Nostre Senyor

La campana amb els seus tocs, 
fa pas a la processó, 

toca a bodes, toca a mort,
toca a festa, llamp, 

foc i tempesta...
toca humil a l´oració 

i també a Missa Major.

L´ombra del dret campanar 
aixopluga tot el poble:

pobres, rics,  nens i malalts,
tant hereus com cabalers
com amos i menestrals.

Com em fa tanta tristor
que, quan  vénen vents de guerra,

la campana de ma terra
es converteix en canó.

El 16 de febrer, dia ben ennuvolat, varem fer una reunió preparatòria 
de l’assemblea de Cervera, al Monestir de Montserrat.

Reunió Preparatòria de 
l’Assemblea a Montserrat
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Acta assemblea Confraria de 
Campaners de Catalunya

Reunits a Cervera el 18 de Maig de 2013 a les 16:30h.

Assistents:
• Anton Pedrós Puig. Cervera
• Josep Maria Sierra Rofes. Tarragona 
• Jordi Sierra Llaberia. Tarragona
• Cristòfol Conesa Santacana. Tarragona
• MªIsabel Barrio Castillo. Tarragona
• Salvador Gibert Llorens. Tarragona

• Agustín Blanco Blanco. Barcelona 
• Josep Benvingut Ruana Daura. La Fatarella
• Elvira Carrero. La Fatarella
• Joaquim Sedó Marquet. St. Feliu de Llobregat
• Josep Maria Gómez Del Perugia. St. Climent de Llobregat
• Jordi Espinalt Castellana. Santpedor
• Mercè Rigol García. Amics Campanar d’Esparreguera
• Josep Teruel Gómez. President Amics Campanar d’Esparreguera
• Joan Jové Fontova. Albesa
• Cassimir Baró i Garrofé. Algerri
• Xavier Juan Vives. Cervera
• Llorenç Rubinat. Cervera
• Anna Maria Reverté i Casas. Barcelona 
• Jaume León Andrés. Os de Balaguer
• Ignasi Cortés Giné. Os de Balaguer

S’excusen de la reunió:

• Maria José Huete. Alcarràs
• Joseph Maria Rojo Pijoan. Badalona
• Cisco Linares. Carme
• Jesús Martínez Casanelles. Tarragona
• Pere Ginés. Les Borges Blanques

1

Magnífica organització de l’Assemblea de Campaners 2013, per part dels Campaners de Cervera.
Va ser un dia , d’oci, cultura, gastronomia, museus, visita al Campanar, fires, sol i pluja.

Us agraïm l’esforç fet.
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• Base de dades: és important 
centralitzar a la confraria la 
màxima base de dades de correus 
electrònics per tal de poder fer 
reenviaments de les activitats que 
es fan.
• La confraria de campaners i els 
seus informatius com a divulgadors 
de les activitats que es facin durant 
l’any. Aconsellem als organitzadors  
que ho envieu amb la màxima 
anticipació possible per tal que els 
campaners puguin ajustar la seva 
agenda.
• Es proposa que l’adreça 
del correu electrònic sigui: 
Infoconfrariadecampaners.com. Ho 
estudiarem. 
• Es decideix enviar revistes El Batall 
a consells comarcals, biblioteques, 
rectories i bisbats.
• Canvi de data de la Trobada 
d’Os de Balaguer: es comenta la 
possibilitat d’ajornar la trobada  
una o dues setmanes per tal de no 
coincidir amb altres fires com la de 

Balaguer i la de Montgai, que 
se celebren a finals del mes 
d’ abril.
• Possibilitat que a la trobada 
de campaners es faci una 
sessió tècnica-conferència 
sobre la iconografia i la 
iconologia a les campanes. 
Es suggereixen els noms 
de Francesc Llop, Antxon 
Aguirre o algun especialista 
de l’Abadia de Montserrat.

10

Ordre del dia
2.1.Aprovació Acta 
Assemblea anterior

Es comenta  l’acta de l’assemblea i 
s’aprova per unanimitat.

Posteriorment a l’assemblea es rep 
una trucada de Jaume Tarragona, 
de Palau d’Anglesola, fent  esment 
a l’acte i que ell no es va assabentar 
de l’assemblea celebrada a 
Montserrat el 18 de maig de 2012 i 
que per això no hi va assistir.

2.2.Activitats 2012 i 2013

Tant el President de la Confraria 
de Campaners com el Secretari 
llegeixen l’informe de gestió i 
comenten els punts generals :

• Es recorda que el compromís dels 
càrrecs de  President  Secretari 
Tresorer es va fer per dos anys, 
de manera que a la pròxima 
assemblea de l’any 2014 s’hauran 
d’ escollir nous representants. 
Preguem i animem els campaners 
a presentar la seva candidatura, ja 
que és necessària la participació de 
tots per aconseguir  els objectius 
programats.
• D’altra banda, la renovació de 
càrrecs és important per a qualsevol 
associació,  ja que enriqueix els 
punts de vista.
• Es passa un llistat amb els 
correus electrònics de tothom per 
comprovar si són correctes. En un 
futur, serà la manera més pràctica 

per enviar els informatius i les 
notificacions.
• Es parla de fer un nomenclàtor 
amb una foto de cada campaner 
i una altra foto del campaner amb 
la seva campana. Ho estudiarem. 

Però es prega que es 
comencin a enviar les 
fotografies.
• Es comenta la necessitat 
de dignificar la professió, 
ja que som els propis 
campaners els que hem 
de ser conscients que 
quan participem en un 
acte, hauríem de cobrar 
una quantitat per dignitat i 
perquè se’ns valori.  Som els 
únics que en una Festa Major 

participem per obligació. A 
ningú se li acut  pagar-nos una 
quantitat per a cobrir despeses. 
Nosaltres som els responsables de 
la situació; no es tracta de guanyar 
diners, però tampoc de que ens 
costi diners...

2
Acta Assemblea 
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Acta Assemblea 

Propostes dels 
socis:
3.1.Fitxa de campaners 
i de campanars

Els campaners de Cervera 
presenten un model de fitxa. Altres 
campaners comenten que s’està 
treballant en la mateixa direcció. 
Es decideix que els campaners de 
les localitats de Cervera, Sant Feliu 
i les Borges Blanques participin en 
aquesta comissió de treball. Queda 
com a coordinador de l’activitat 
Anton Pedrós, de Cervera, que 
coordinarà una reunió el pròxim 
mes d’octubre.

3.2. Registre de Campaners - 
Ajuntament presentat per Maria 
José Huete

Maria José Huete no pot assistir a 
l’assemblea  i ens ha enviat aquest 
correu electrònic amb la proposta 
següent:
Es podria demanar una credencial 
de l’ajuntament o la parròquia per 
verificar  que són campaners? 
Estaria bé redactar  un document 
i donar-lo als campaners el dia 
28 perquè el fessin arribar al seu 
ajuntament i parròquia, i aquests  
el retornessin per fax o e-mail. 
En aquest document s’hi podria 
incloure, per exemple, el nom del 
campaner, el del poble, i explicar la 
rellevància de l’ofici de campaner, 
així com recordar als ajuntaments i 
parròquies que en aquesta trobada 
els campaners són els representants 
del poble.
També faria un e-mail invitant 
els alcaldes a venir amb el seu 
campaner a la trobada.

Així ja quedaria una adreça dels 
ajuntaments i parròquies.

Es decideix que és una bona idea 
i es passarà el comentari a  Maria 
José Huete perquè ella mateixa 
pugui coordinar la gestió que 
proposa.

3.3. Sobre carillons - Anna 
Reverté

Ens va enviar la proposta 
següent:

Si fos possible, m’agradaria poder 
exposar, en cinc minuts, el paper 
que podria tenir la Confraria en 
un suposat Congrés Mundial de 
Carillonistes a Catalunya, així 
com també exposar un possible 
desenvolupament del carilló a 
casa nostra.
En aquest context, ¿potser 
es podria veure com anar 
concretant aquest punt recollit 
en la darrera assemblea?: “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”.
• Es comenten les seves 
aportacions pel possible canvi de 
nom de la confraria amb subtítol. 
S’esperen aportacions dels 
participants. 
• Ens explica el projecte del carilló 
portàtil.
• Sobre el congrés: Se celebrarà a 
ANTWERP el mes de juny de 2014 
i es podria presentar la candidatura 
de Barcelona per a l’any 2017. 
S’esperen 150 participants amb 
més de 100 acompanyants. Són 
4 dies d’estada, més viatge de 
precongrés i postcongrés. Sempre 
visitant ciutats amb carilló.  S’ha 
d’estudiar la possibilitat  de  
presentar una candidatura.

Ens passarà documentació de les 

3

88 campanes tubulars de Gaudí.

Més informació sobre el Congrés 
Actual :

PRE-CONGRESS - MECHELEN
June 25, 2014 - June 28, 2014
International Carillon Competition 
Queen Fabiola
• Selections: June 25 and 26
• Finals: June 27 and 28

CONGRESS - ANTWERP
June 29, 2014 - July 3, 2014
• WCF official meetings (General 
Assembly, Committee of Delegates, 
Executive 
Committee)
• Lectures
• Exceptional concerts and events

POST-CONGRESS - BRUGES
July 3, 2014 - July 6, 2014
• Lectures
• Exceptional concerts and events
• Commemoration of “The Great 
War”

A les 19.30 es dona per finalitzada 
l’assemblea.

Última hora
Abans de passar aquesta acta al 
socis, ja hem rebut una notificació 
dels Campaners de Tarragona, 
oferint-se com a subseu d’un 
possible Congrés l’any 2017.
Incloc comentari :
Fer-li saber que tant l’ Ajuntament 
de Tarragona, com el Capítol 
Catedralici, veuen amb bons ulls el 
fet de poder ser subseu d’ aquest 
possible congrés.
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Al peu del campanar de la Seu Vella. 
Crònica d’una estona emocionant
Joan-Ramon González, un lleidatà més...

Eren gairebé les cinc de la tarda 
del passat 11 de setembre. 
Pujava a la Seu Vella en 

companyia de la dona i el meu fill 
tot dient-los: hi haurà gent? Prop 
del Mercat del Pla cotxes cap amunt 
i gent amb senyeres i estelades 
pujant les escales. Passada la 
porta del Lleó, la sorpresa fou total: 
la guàrdia urbana organitzant el 
trànsit (els cotxes omplien les zones 
d’aparcament i començaven a aturar-
se a la vora mateix de la calçada), la 
muralla del baluard de l’Assumpció 
es rematava per les esquenes 
de ciutadans i ciutadanes que 
miraven ansiosament el campanar, 
encara tapat en bona part per la 
malla de l’obra. Passada la porta 
principal (l’habitualment dita del 
Pont Llevadís, amb una manifesta 
manca de rigor històric) els que per 
ella passaven s’ajuntaven amb els 
que donaven la volta a la catedral 
o pujaven des del parc de Santa 
Cecília. Davant de la porta dels 
Apòstols la quantitat de gent era 
impressionant, solament les ganes 
de veure el campanar feia deixar un 
espai al peu de l’emblemàtica torre, 

espai en bona part ocupat per la 
tanca que els restauradors tenen 
muntada des del passat mes de 
desembre.
Salutació joiosa als presents 
coneguts, excitats per estar a punt 
de viure un moment excepcional. 
Tots comentem el goig que fa 
amb la munió de persones que 
han acudit de manera espontània. 
Cal reconèixer que han estat ben 
encertada la decisió de donar 
una mica de protagonisme a les 
“oblidades” (massa sovint) terres 
de Lleida amb la torre de la Seu Vella 
simbolitzant tots els campanars 
de Catalunya que puntualment a 
les 17.14 començaren a fer sentir 
les seves veus de bronze, mentre 
més d’un milió i mig d’ànimes  
es donaven les mans pel llunyà 
llevant, fent realitat el projecte 
de l’Assembla Nacional Catalana 
d’unir el Pertús amb Alcanar 
(finalment uns quilòmetres més 
enllà de la Sènia amb permís del 
Tribunal Superior de Justícia de 
la Comunitat Valenciana...). Foren 
quinze minuts intensos de sentir el 
so greu de la gran Silvestra, i les 

altres cinc  cridaneres companyes 
del pis de sota: la Bàrbara, la 
Concepció, la Marlesa, la Terça o 
Marieta  i la Meuca; la vella Mònica, 
la campana gòtica ha tocat  els 
quarts durant segles, va romandre 
callada per por a que l’esquerda 
que té se li faci més grossa (li cal 
urgentment una restauració que 
entre tots hem d’aconseguir!). 
Mentrestant els assistents al repic 
ple de tant simbolisme es donaven 
les mans de manera natural. 
Quan a les 17.39 emmudien poc 
a poc  els instruments mimats i 
vigilats per Josep Carvajal, els 
aplaudiments es generalitzaren i 
ara els centenars de veus humanes 
cantaren (sense l’ajuda de cap de 
les nostres estimades corals) els 
Segadors. Penso que la majoria 
sentirem una especial emoció 
amb el “bon cop de falç” a la gola. 
Més aplaudiments, crits de rigor 
(molts en clau independentista) i 
tothom començà a marxar, amb 
el sentiment d’haver viscut un 
moment històric (i no és cap tòpic!) 

El Onze de Setembre de 2013, 
el campanario de la Seu Vella de 
Lleida, simbolizando todos los 
campanarios de Catalunya, marcó  
a las 17:14 horas el inicio formal 
de la cadena humana que unió 
–desde El Pertús y hasta Alcanar- 
las manos de dos millones de 
personas. Fueron quince minutos 
intensos. Y cuando a las 17:39 
cesaron las campanadas que 
Josep Carvajal había estado 
vigilando y cuidando celosamente, 
la gente entonó emocionada el 
Himne dels Segadors. Lleida tuvo 
y vivió un merecido protagonismo, 
en una fecha tan señalada para 
Catalunya.
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sota la torre octogonal més alta de 
la vella Corona d’Aragó.
Lleida ha tornat a complir. Tot i la 
marginació de la Via Catalana que 
ha seguit, amb generoses voltes 

i variants per Barcelona, la 
famosa Via Augusta (el primer 
corredor del Mediterrani 
del qual tenim notícia). Cal 
preguntar-se: ¿hauríem estat 
capaços d’haver cobert el 
tram que en època romana 
des de Tarraco arribava a 
Ilerda? En vista als resultats 
és fàcil dir ara que sí, però 
quan començava l’agosarat 
projecte el dubte es plantejà 
i Lleida en fou la víctima. 
Finalment veus de pes 
ponentines aconseguiren 
un xic de protagonisme per 
aquesta part marginada del 
país i sorgí la magnífica idea 
del repic de campanes des del 
campanar de la Seu Vella, que 
simbòlicament marcaria l’inici 
formal de la cadena humana 
a través de les baules de les 
altres torres d’esglésies (amb 

la tolerància final d’alguns bisbes 
prohibitius). Lleida, després d’una 
multitudinària marxa de torxes 
i de les ofrenes habituals amb 
parlaments inspirats (com el de 

la poeta Rosa Fabregat -tal com 
li agrada dir-se segons explicà el 
nostre paer en cap Àngel 
Ros-),  ha emplenat cotxes i 
autocars que han atansat a la costa 

tarragonina una bona colla 
de contribuents a l’èxit de 
la singular manifestació 
oriental;  també alguns de 
més agosarats anaren corrent 
fent relleus fins a la platja de 
l’Hospitalet de l’Infant des 
d’un hipervalorat Roser, 
d’altres han fet les seves 
accions locals, de vegades 
tant emblemàtiques com 
l’envoltada de Sant Climent 
de Taüll; finalment molts 
hem estat sota l’occidental 
far lluminós que tots els 
lleidatans tenim al cap i 
al cor (sobretot quan som 
fora de casa) manifestant 
la voluntat de poder decidir 
el projecte de país que la 
majoria vulgui.
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Característiques tècniques
4 octaves cromàtiques
Do3 – Re3 – cromàtic – Re 7
50 campanes, 1.951 kg de bronze

carillonistes d’arreu del món 
que vulguin provar-lo i veure’l 
de prop.
Tot just 10 anys abans, el 2003, 
s’inaugurà el primer carilló mòbil 
que també pot ser utilitzat en una 
sala de concerts: el CONCERT 
CARILLON “Bell Moods”, una 
proposta totalment innovadora 
del carillonista holandès 
Boudewijn Zwart. 
Inspirats en el seu instrument, 
vam voler proposar un carilló 
mòbil que, a més de poder ser 
utilitzat en una sala de concerts, 
pogués també trobar el seu lloc dins 
d’una casa, tant com a instrument 
de concert com d’estudi. Per a 
això, les seves dimensions i el seu 
pes s’adeqüen  perfectament a 
espais més petits i d’accés també 
més limitat. A banda d’això, la seva 
forma de piano de cua constitueix 
una innovació juntament amb el 
seu so “buscadament” més càlid 
i controlat en les ressonàncies 
(mitjançant la incorporació d’un 
3% de plom en el bronze).
Gràcies a l’extraordinari equip de 
la foneria neerlandesa Eijsbouts, 
totes les idees que portàvem al 
cap es van poder materialitzar en 
aquest nou carilló, que esperem 
pugui ser gaudit per tots els 
amants de la música!
Koen Van Assche & Anna Maria 
Reverté, carillonistes
www.bronzenpiano.com
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El mes de desembre passat 
es va inaugurar oficialment 
via online, i després d’alguns 

concerts previs, el carilló mòbil 
BRONZEN PIANO “Reverté i Van 

Assche”. Properament, i en el marc 
del congrés mundial de carillonistes 
que se celebrarà a Anvers del 
29 de juny al 2 de juliol del 2014, 
també es presentarà en viu i serà 
tota una oportunitat per a aquells 

2013: Bronzen Piano  
“Reverté i Van Assche”, un nou concepte de carilló mòbil

Carilló mòbil. Foto: Koen Van Assche & Anna Maria RevertéPart frontal del carilló mòbil BRONZEN PIANO 
“Reverté i Van Assche.  Foto: Koen Van Assche 

& Anna Maria Reverté

Carilló mòbil BRONZEN PIANO “Reverté i Van Assche . 
Foto: Koen Van Assche & Anna Maria Reverté

El pasado mes de diciembre se 
inauguró de manera oficial vía 
online, el carillón móvil  BRONZEN 
PIANO “Reverté i Van Assche”. 
Inspirados en el carillón móvil 
“Bell Moods”, del carillonista 
holandés Boudewijn Zwart, 
ideamos un carillón que pudiera, 
al mismo tiempo, ser utilizado en 
el interior de una casa o en una 
sala de conciertos, ya que sus 
dimensiones y su peso se adecuan 
a espacios pequeños. 
Del 29 de junio al 2 de julio de 2014 
se celebrará el Congreso Mundial 
de Carillonistas en Amberes, 
donde los carillonistas de todo el 
mundo podrán verlo y probarlo.
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¿Quién toca bien las campanas?
Areantza Etxebarri

Era el 13 de septiembre del 
2008, cuando celebramos la 
“kanpai-porra”. Fue después 

de misa, y los allí reunidos en torno 
a las fiestas de Arientza, tenían que 
adivinar quién era el que tocaba 
las campanas en cada momento. 
Para ello, previamente habíamos 
tocado identificándonos. Eran tres 
tocadores de la vieja guardia y  
cuatro éramos de la nueva escuela. 
La gente participó con entusiasmo, 
y los máximos acertantes se 
llevaron la botella de sidra, el queso 
y la hogaza de pan.
Fue el único día que conseguimos 
reunirnos a la vez todos los 
campaneros de Arientza, y para 
nosotros, los nuevos tocadores, no 
fue un día más, íbamos a tocar junto 
a los hermanos Madinabeitia, familia 
de campaneros que durante años 
se habían sucedido generación tras 
generación en la labor de cuidar 
de las campanas y sus toques. Allí 
estaban Fermín que no tocó pero se 
llevó el premio al máximo acertante, 
Félix, Eugenio y Juane, nuestro 
inspirador, no en balde, gracias a 
las grabaciones que le hicimos en 
su día, empezamos a aprender lo 
que hoy sabemos de tocar. Luego, 
resultó ser que, esa fue la  última 
vez que subió a su campanario, y 
estuvo con sus campanas. Nos 
dejó para siempre en la primavera 
siguiente.
El tocó, y también escucho a los 
nuevos campaneros, a Beñat , 

chaval de 10 años, 
le dijo que apuntaba 
maneras y que sería 
un buen campanero. 
A Pedro le dijo que 
su toque era distinto 
pero que tocaba 
bien. A Gorka, 
sobrino suyo, no le 
dijo nada, sobraban 
las palabras. Y a mí, 
que me harían falta 
unos cinco años para 
aprender a tocar  las 
campanas.
Está claro que para 
Juane,  no todos 
tocamos igual de bien ese día.
Pero, ¿Quién toca bien las 
campanas? 

El que conoce el código

Si hablamos de toques que llevan 
una información específica: un 
fallecimiento, una alerta, o  una 
convocatoria, estos toques son 
realmente un lenguaje, y atienden 
a un código.
Este código tiene que ser conocido 
por el que lo toca y por el que lo 
escucha, si no, no nos sería útil. 
Está claro que solo será capaz de 
tocarlo bien el que conozca ese 
código.
Por otra parte están lo que 
llamamos nosotros “errepikak”, y 
vienen a ser los toques a fiesta o 
similares.
Estos toque también están sujetos 
a ese código, en tanto que tienen 
que ser alegres, rápidos y con  
cambios de ritmos, pero no están 
sujetos a un número concreto de 
golpes ni a un tiempo determinado, 
sino que es el propio tocador el que 
le da su propio sello, y a menudo 
los propios vecinos son capaces 
de identificarlo por su toque.

El virtuoso 

En los distintos encuentros de 
campaneros que celebramos por 
Euskal Herria, coincidimos muchas 
veces con Tomás, campanero de 
Arruazu. Es para todos nosotros el 
mejor.
Hace algunos años también ganó 
concursos de tocadores, es decir 
para aquel jurado también lo era.
¿Qué lo hace especial? Por una 
parte su propio toque de fiesta, es 
complejo, le hemos contado más 
de 20 series o ritmos distintos y no 
repetidos,  en un mismo desarrollo 
del toque, cuando el de cualquier 
otro difícilmente pasan de 4 u 6, y 
luego se repiten hasta completarlo.
Por otra parte, toca con cuerdas 
fijas, lo que le permite en ciertos 
tramos meter dos campanadas 
cuando de otra forma y con el 
mismo movimiento solo podríamos 
meter un único golpe. 
Con su toque, es un virtuoso, verle 
tocar, merece la pena. 
En cierta ocasión, de visita por 
su pueblo, preguntamos por él 
y decimos que lo conocemos 
como campanero desde algunos 
encuentros y que realmente lo hace 
bien. Enseguida sale la respuesta: 
“Sí, sí, pero le teníais que haber 
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conocido al anterior, aquel 
tocaba hasta paso dobles con las 
campanas”.

El que ya no está

Le gusta decirlo a Patxo en sus 
conferencias, es algo común en 
todas partes: Llegados a un lugar 
y preguntando por el campanero, 
siempre sale el que ya no está, aquel 
que tocaba de maravilla “aquel sí 
que tocaba bien”.
Ahora en las parroquias de nuestro 
entorno, las campanas han 
enmudecido, y lo cierto es que 
antes, se tocaban mucho más a 
menudo,  a diario. Y es lógico que 
la gente añore aquello que era parte 
de su vida.
Es lo que nos depara la memoria, 
nunca sabremos si es cierto, porque 
ya no es posible contrastarlo, pero 
muchos  recuerdan al que no está, 
como único. Y también es cierto 
que muchas veces la gente no se 
equivoca.

El mayor de los hermanos

Cuando pensamos en crear nuestra 
escuela, teníamos a varios hermanos 
que sabían tocarlas, nuestro primer 
objetivo era aprender a tocar igual 
que ellos. Para ello grabamos 
en video todos los toques que  
recordaban, para tenerlos al menos, 
recogidos.

Los vecinos nos decían que el 
bueno al igual que su tío, era Juane,  
y que era fácil adivinar si era él u 
otro el que tocaba. Para nosotros, 
sus hermanos también lo hacían 
muy bien, y por ello recogimos los 
repiques de  tres de ellos.
Después lo pusimos en manos de 
un músico, para que nos lo diera 
por escrito en un sistema gráfico 
para los que no sabemos de 
música, y de esa forma, nosotros 
leyendo y siguiendo lo que ponía, 
pudiéramos tocar como ellos.
Lo hizo, y nos demostró que 
el buen oído y recuerdo de los 
vecinos era acertado: los tres 
hermanos tocaban lo mismo, 
tenían el mismo ritmo, pero Juane, 
era capaz de intercalar otros 
golpes menores, que hacían que 
su toque fuera superior.
Contaban que de chavales, 
uno de sus juegos preferidos 
era fingir que tocaban las 
campanas, para ello, se valían 
de una piedra en cada mano 
y golpeaban el nogal de casa 
abrazándolo. Sin duda, siempre 
hubo una rivalidad entre ellos, lo 
que les motivaba enormemente 
e hizo de ellos unos grandes 
tocadores. Juane al ser el mayor 
de los hermanos,  seguramente 
también le tocó coger el relevo 
generacional en las campanas y 
las tocó más veces.
Y por algo sería, en la mili 
también tocó el tambor. 

El primero de clase

El relevo generacional en Arientza, 
se había truncado, ya no se tocaban 
las campanas, y así, difícilmente 
podía aprender el siguiente, y fue 
por ello que creamos la escuela, 
al principio numerosa de alumnos 
pero que luego fue mermando 
en participación. Nosotros los 
promotores, viendo esto, nos 
comprometimos, aunque nos 
quedáramos solos, a no abandonar 
hasta aprender a tocar bien las 
campanas. ¿Y hasta cuándo era 
eso?
Recuerdo claramente el día que 
le dije a Gorka. “Tu curso ha 
terminado”, fue el día que fue capaz 
de desarrollar todo el repique  de su 
tío Juane, de un tirón y sin paradas. 
Fue el primero de la clase.
En ese punto, era fácil saber quién 
tocaba bien, sencillamente, el 
que lo hiciera como la referencia 
audiovisual que teníamos.
La escuela sigue, no hay nuevos 
alumnos pero, los que estamos, 
andamos ampliando nuestro 
repertorio, aprendiendo nuevos 
toques que recogemos por ahí, 
siempre que puedan ser tocados a 
nuestro estilo,  badajo en mano.
En esta nueva fase, el oído de 
Gorka es fundamental, lo que en un 
principio conseguíamos dándole 
mil y una vueltas al video, ahora 
su oído es suficiente, para decidir 
cómo toca alguien.
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En la escuela es el mejor, siempre 
va por delante, quizá le viene de 
sangre. Pero también es cierto que 
su capacidad de concentración es 
superior a la mía, muy importante 
si quieres tocar de una forma 
memorizada.
Este punto es en lo que nos 
diferenciamos de los tocadores 
tradicionales. Ellos lo hacen de 
forma instintiva, sin pensamientos 
ni cuentas, pero si les dices que 
toquen más lento para poder 
aprender de ellos, ya no son 
capaces de tocarlo y se acabó el 
toque. Y si les preguntas cuantos 
golpes ha metido en un momento 
en concreto, tampoco te lo saben 
decir. 
Ellos lo hacen de forma natural, 
como lo aprendieron o cómo ha 
evolucionado su propio toque a lo 
largo del tiempo, sin preocuparse 
de si lo hacen bien o mal. Lo hacen, 
como siempre lo han hecho.
Nosotros, campaneros de escuela, 
si sabemos tocar más lento y 
sabríamos enseñar o decir cuántos 
golpes hay que meter en cada 
momento, pero no tenemos esa 
soltura natural que nos haría 
mejores. En ello estamos y creemos 
que es cuestión de tocar y tocar y 
que pasen los años.

El  improvisador

Dejando aparte a 
Barber, conocemos a un 
campanero: Migel Anjel 
de Ihabar que muchas 
veces toca improvisando. 
Él dice que se pone en 
mente una canción o un 
ritmo, una jota navarra por 
ejemplo, y lo que hace con 
las campanas es seguirlo 
o tocarlo. Es su toque a 
fiesta.
Pocos seriamos capaces de 
hacerlo, en ese sentido es el 
mejor, en todos los demás 
tocadores tradicionales, la 
improvisación tal cual no 
existe. 

Para acabar

El solo sonido de una campana, 
es algo que siempre  llama la 
atención, para eso está, y por 
ello se le debe un respeto. En su 
uso normal,  no deberíamos tocar 
cualquier cosa, que no nos digan 
que siempre tocamos a fuego.
El toque manual de campanas, 
es un toque artesano, y como tal 
nunca será perfecto, difícilmente 
habrá dos iguales y sin embargo 
pueden estar igualmente bien 
tocados.
En Arientzako kanpaijole eskola, 
pensamos que las campanas 
están bien tocadas, cuando se 
tocan limpias y todo el toque 
transcurre de un modo regular. Es 
decir, cuando se puede distinguir 

cada uno de los golpes de campana, 
por muy rápido que sea el toque y 
todo el. Hace un conjunto único, sin 
sobresaltos, paradas o indecisiones 
en los cambios de ritmos que 
pudiera haber. 
Esto hará que el campanero sea 
reconocible.
Un buen toque manual, además 
debe de transmitir emociones.
Estamos de acuerdo con Francesc, 
cuando dice que no debemos 
aprender a tocar como tocaba 
fulano, sino que debemos aprender 
a tocar en base a como tocaba 
aquel. 
Por lo demás la naturaleza nos ha 
hecho distintas a las personas, 
tenemos oídos, sentidos, 
capacidades, o habilidades que nos 
hacen únicos. 
Que todo ello no nos impida seguir 
tocando las campanas lo mejor que 
sabemos cada uno. Que la gente 
los escuche y que sean capaces de 
reconocernos. Unos lo harán mejor 
que otros, o al menos distinto y ahí 
estará nuestra identidad.
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El mes de juliol, vam tenir l’oportunitat de visitar “El So de la Llum. Mompou/Gaudí”. 

Va ser una experiència única i el nostre guia va ser el famós músic i comissari de l’exposició, ADOLF PLA.

Vam completar totes les entrades possibles, que ens havia cedit el Museu de la Musica, i durant més de 2 hores vàrem 
aprendre tots els detalls del món d’aquests dos artistes, i ens van explicar la relació de Mompou amb les campanes, 
atès que ell venia de família de fonedors.

Visita a l’exposició 
“El So de la Llum”      Jaume León Andrés 

Moment de la trobada al Museu
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Amics del Campanar
Josep Teruel, d’ Esparraguera

El passat 10 de novembre els Castellers 
d’Esparreguera van celebrar la seva diada 
castellera i com ja tenen per costum, sempre 

pugen al campanar a tocar matines. Enguany van voler 
innovar i van voler fer un pilar dins del nostre campanar, 
al cos de campanes.  

L’Associació d’Amics del Campanar col·labora i 
organitza les festes nadalenques des de la seva creació 
el 2004, i com ja ve essent una tradició, el dia 31 a la nit 
organitzem les tradicionals Campanades de Cap d’Any 
a la Plaça. Enguany ha sigut el vuitè any que organitzem 
aquest acte. Les primeres campanades que vam fer van 
ser l’any 2006, i fou el primer any que vam instal·lar el 
rellotge exterior al campanar, el qual retiràvem cada any, 
fins que anys més tard el vam deixar fix. 

Aquestes dotze campanades són repicades manualment, 
com ja s’ha fet en anteriors edicions. Han estat diverses 
les entitats que han col·laborat amb nosaltres, des 
dels Amics de la Flama, passant pels Castellers 
d’Esparreguera o els Diables, però sempre comptant 
amb l’acollida de la gent del poble, que augmenta any 
rere any. Cada vegada som més els que ens reunim als 
peus del campanar per acomiadar l’any.

Per finalitzar les campanades, vam fer un petit castell 
de focs i vam posar música enllaunada per celebrar 
l’entrada del nou any.

El pasado 10 de noviembre los Castellers d’Esparreguera levantaron  un 
pilar dentro del campanario. La  Associació d’Amics del Campanar organizó, 
como viene siendo costumbre  desde el año 2006, las Campanadas de 
Nochebuena en la plaza. Dichas campanadas son repicadas manualmente  
y colaboran los Amics de la Flama, los Castellers d’Esparreguera o los 
Diables, siempre con una buena acogida de la gente del pueblo, que 
aumenta cada año. Al acabar las campanadas  se hizo un Castillo de 
fuegos y se puso música para empezar el nuevo año.   
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Des del 15 de juny i fins el 25 d’octubre de 2013, els « Amis du 
Musée Campanaire » de L’Isle-Jourdain van organitzar una 
exposició titulada « L’Afrique s’invite au Musée », que presentava 

una centena d’objectes sonors i instruments de música de l’Àfrica 
Subsahariana.

La majoria procedia de la magnífica col·lecció « Música Para Ver», d’Irun, 
i d’altres peces que pertanyen als « Amis du Musée » i a la «Région Midi-
Pyrénées ».

La família dels idiòfons, a la qual pertanyen les campanes, també estava 
representada pels tambors de fenedura, sonalls, sonalles, sanses, 
màscares i braçalets sonors... 

Els altres tipus d’instruments, aeròfons, cordòfons, i membranòfons 
també hi eren presents i van fer que els nombrosos visitants apreciessin, 
d’una banda, la bellesa d’aquests objectes -alguns dels quals són 
veritables obres d’art-  i  alhora l’enginy de la seva creació.

S’està organitzant una nova exposició, 
« Pour ses 20 ans le Musée sort de ses 
réserves », que es podrà visitar des de 
finals de juliol fins a finals d’octubre 
de 2014, ja que aquest any el Musée 
Campanaire celebrarà els seus 20 
anys.  

20

Musée d’Art Campanaire de
L’Isle-Jourdain                        Jean Pierre Cantet

Du 15 Juin au 25 Octobre 2013, les Amis 
du Musée Campanaire de L’Isle-Jourdain 
ont organisé une exposition intitulée 
« L’Afrique s’invite au Musée » qui 
présentait une centaine d’objets sonores 
et d’instruments de musique d’Afrique 
subsaharienne.

La majeure partie des objets exposés 
provenait de la magnifique collection « 
Musica Para Ver », d’Irun, complétée par 
des éléments appartenant aux Amis du 
Musée et à la Région Midi-Pyrénées.

La famille des idiophones, dont les cloches 
font partie, était aussi représentée par 
des tambours à fente, des hochets, des 
sistres, des sanzas, des masques et des 
bracelets sonores…

Les autres catégories d’instruments, 
aérophones, cordophones et 
membranophones étaient également 
présents, permettant aux nombreux 
visiteurs d’apprécier la beauté de ces 
objets, dont, certains sont de véritables 
œuvres d’art, ainsi que l’ingéniosité de 
leur conception.

Une nouvelle exposition, 
« Pour ses 20 ans le 
Musée sort de ses 
réserves », est en cours 
d’organisation, de fin 
Juillet à fin Octobre 
2014, car cette année 
le Musée Campanaire 
va fêter ses 20 ans 
d’existence.

Del 15 de junio al 25 de octubre de 2013, los « Amis du Musée Campanaire » de L’Isle-Jourdain organizaron la 
exposición « L’Afrique s’invite au Musée », con la finalidad de dar a conocer un centenar de objetos sonoros e 
instrumentos musicales del África Subsahariana. Entre ellos había tambores de hendidura, sonajeros, brazaletes 
sonoros,... y los visitantes pudieron apreciar la belleza y el ingenio de dichos instrumentos. El Musée Campanaire 
ofrecerá una exposición a finales de julio del presente año, y hasta finales de octubre con motivo de su 20 
aniversario. 
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Les Campanes a la Via Catalana
Josep-Maria Currià

Per sort, i en diferents cultures, 
les campanes són presents 
a la vida quotidiana de les 

persones però també en moments 
importants i transcendents com 
ara celebracions religioses, 
manifestacions col·lectives i 
patriòtiques.  Un d’aquests 
moments fou el de marcar l’inici 
d’aquesta gran manifestació festiva, 
cívica i nacional que va constituir 
la Via Catalana, organitzada per 

l ’ A s s e m b l e a 
Nacional Catalana 
l’11 de setembre 
passat, amb motiu 
de la Diada Nacional 
de Catalunya, i 
amb la finalitat 
de demostrar a 
la resta del món 
que -malgrat la 
persistència de 
l’Estat Espanyol- 
el poble català, la 
cultura i la llengua 
catalanes encara 
no han mort i 

malden per subsistir 
una mica més. I que, a hores d’ara, 
això només es pot aconseguir amb 
l’aixopluc d’un Estat propi,  ja que 
ha quedat demostrat que no serà 
possible mentre estiguem allotjats 
en un Estat que ens va clarament 
a la contra en molts aspectes.

I foren les campanes, i més 
concretament les de la nostra 
Seu Vella de Lleida, les que 

amb el seu repic a les 17h 14min, 
marcaren l’inici de l’entrellaçat 
de mans d’aquella multitudinària 
manifestació escampada per 393 
km de recorregut i amb dos milions 
de persones implicades:  la Via 
Catalana per la Independència, 
manifestació sortosament reeixida 
per l’esperit pacífic, cívic, solidari 
i festiu d’aquesta gernació de 
ciutadans que seguiren les 
indicacions dels organitzadors 
per tal que representés un èxit 
col·lectiu i nacional d’una manera 
de fer les coses amb respecte 
per les persones, les institucions, 
la democràcia i la cura pel medi 
ambient. A més, els mitjans de 
comunicació audiovisuals van 
contribuir a fer extensiu el so i les 
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Josep-Maria Currià

imatges de la Mònica, la Silvestra i 
la resta de campanes de la Seu Vella 
a tots els que hi van sintonitzar.  

Malgrat que encara s’està treballant 
en la gigafoto dels assistents, i que 
quan es publiqui  aquest article 
possiblement ja estigui disponible, 
de l’esdeveniment ja n’han aparegut 
diferents testimonis audiovisuals 
i escrits entre els quals hi ha la 
publicació FEM VIA, de l’editorial La 
Mansarda. Ens ofereix una crònica 
eminentment gràfica amb més de 
500 fotos, la primera de les quals, 
que apareix a la pàgina 8, és una 
imatge amb el campanar de la Seu 
Vella al fons, en primer pla una 
bandera estelada i entremig  l’asta 
de sis metres del patriota Josep 
Camarasa amb les dues banderes, 
l’estelada i l’europea que feia onejar 
com de costum. . A més hi ha una 
quarantena d’articles de destacats 
escriptors, periodistes, actors, 
professors, filòsofs, historiadors, 
juristes, arquitectes, enginyers, 
etc. i una munió de fotògrafs que 
també hem cedit les nostres obres 
desinteressadament.

Però el campanar de la Seu Vella 
no fou l’únic que es va sentir en 
aquella notable jornada. Molts altres 
campanars del territori s’hi van 
sumar malgrat les recomanacions 
en contra d’algun bisbe de la 
mateixa Conferència Episcopal 
Tarraconense. I a més de les 
campanes també hi van ser presents 
formacions musicals, castellers, 
sardanistes i altres elements de la 
cultura popular.

Per tal de quedar espiritualment i 
físicament implicada la ciutat de 
Lleida amb la cadena humana 
la vigília de l’11 de setembre, 
coincidint amb la marxa de 
torxes que es fa al vespre, va 
prendre la sortida de la Seu 
Vella i del Convent del Roser 
una cursa de relleus amb el lema 
“Lleida corre amb Catalunya” al 
cor, que des de Lleida va arribar 
l’endemà a l’Ametlla de Mar. Hi 
van participar corredors a peu 
i amb bicicleta,  i en diferents 
localitats per les quals va passar es 
va fer lectura d’un escrit denominat 
llegat, que narra els principals 
fets de la caiguda de la ciutat 
i de les seves conseqüències 
posteriors.

Per cloure, només voldria 
expressar el desig que la 
bona manera de fer dels 
5.000 voluntaris en tasques 
d’organització de la Diada, i en 
general, la societat civil que s’hi 
va involucrar, sigui un exemple 
per tirar endavant el pacífic i 
democràtic procés de consulta 
a tota la població de Catalunya 
i a no defallir en el posterior 
procés de transició fins a la 
consolidació del nou estat pel 
qual han lluitat tantes generacions 
d’ençà de la pèrdua de llibertat 
enguany farà 300 anys. 

El repique de campanas desde la 
Seu Vella de Lleida el día 11 de 
Septiembre de 2013, a las 17:14, 
señaló el inicio de la Vía Catalana 
per la Independència; día en el cual 
5.000 voluntarios hicieron posible 
una jornada irrepetible marcada 
por un único deseo: la transición 
hacia un nuevo estado de Europa: 
Catalunya.
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 Un any més, el voluntaris d’Os de Balaguer han col·laborat i han permès que la Trobada de Campaners sigui 
una referència a nivell nacional.

L’any 2013, hi va haver una dificultat afegida: la pluja, la qual va provocar canvis d’última hora que tots els equips que 
hi van participar, varen saber esquivar.

Voluntaris d’Os de Balaguer
Jaume León Andrés

El jovent preparant els últims detalls Molts dies treballant per fer la fórmula secreta del “mandongo”

En ple treball Lamentablement no tots els voluntaris ens acompanyaran els propers anys
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