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Editorial
A

quest any celebrem la XXVIII edició
de la Trobada de Campaners,
i com cada any serem punt de
trobada de campaners i campaneres de
Catalunya, Espanya, França... i també de
tots aquells visitants que comparteixen
amb nosaltres l’amor i la nostra passió
pel món campaner.

Els campaners sempre han anunciat a la resta del poble,
perills, alegries, penes, hores...., i tot i que avui dia l’ofici
ha quedat relegat en molts casos per les noves tecnologies,
a Os de Balaguer volem seguir donant sentit al toc de les
campanes integrant a la nostra festa “Un toc de campanes
per...” que pretén cridar l’atenció a la societat d’avui dia
sobre causes que creiem que necessiten l’atenció de tots.
Des d’Os de Balaguer, un petit municipi situat a la comarca
de la Noguera, volem fer tocar les nostres campanes per
tot allò que considerem just. L’any passat ho vam fer per la
recerca de l’Atàxia de Friedreich, una greu malaltia rara que
afecta unes 3.000 persones i, amb això, posar l’accent en la
necessitat de la recerca. En aquesta edició volem ressaltar
des del més alt del nostre campanar la importància de cuidar,
potenciar i protegir L’ESPORT FEMENÍ.
I amb aquest esperit de reivindicació i de festivitat, desitjo
a tots els campaners i campaneres, veïns i veïnes d’Os de
Balaguer i amics de la nostra tradició, una bona Diada.

Estefania Rufach
Alcaldessa d’Os de Balaguer

Dipòsit legal: L-495-04
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a dignificació dels Campaners

La feina, treball i vocació de ser
Campaner és quelcom que es porta
normalment a la sang. Ser Campaner no
està a l’abast de tothom, ni per tècnica
ni per sacrifici; per això recull l’admiració
dels oïdors i la necessitat de ser sentits pels pobles.
No obstant, aquesta vocació moltes vegades ascètica,
fa que es faci servir el seu entusiasme com a sistema
d’abús, i que siguem el recurs econòmic, per no dir
gratuït, per omplir Festes i Esdeveniments, mentre que
els “altres artistes convidats” cobren el seu “cachee”,
com per altra banda és normal.
Des de la Confraria creiem que és important que siguem
conscients del valor que tenim i que es pot col·laborar
gratuïtament a qualsevol acte, però quan veus que
altres artistes cobren religiosament i nosaltres sóm
utilitzats abusivament, cal començar a repensar-se què
és el que passa; si tenim tanta il·lusió per tocar que ho
fem gratuïtament o simplement que no se’ns valora; en
qualsevol dels dos casos siguem conscients i exigim un
cert reconeixement que pot ser econòmic o de respecte,
però recordeu que sóm nosaltres els primers que hem de
ser conscients de la situació.
Per altra banda i donat que el proper any serà l’últim
d’aquesta Presidència perquè és necessari canviar, tenir
iniciatives il·lusionants, lluitar per propostes noves i
alentir la participació de tots, us animo a presentar-vos
i fer una col·laboració activa per la Confraria i per tots
els Campaners i evitar la postura còmoda de centrar-se
exclusivament en grups locals. És el moment de lluitar
i sumar i evitar amagar-se en el propi Campanar; tenim
per davant una feina molt gran com és l’organització d’un
Congrés Mundial i això exigeix la col·laboració de tots
amb la màxima solidaritat i pro-activitat .
Jaume León
President Confraria de Campaners i Carillonistes de Catalunya
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En portada

Jaume León Andrés

Actes del dissabte 27 d’abril
Vàrem començar la trobada amb un repic de campanes a la Plaça de la Font i tot seguit, al Castell, una divertida
actuació del grup LES ASTORETS DEL PIRINEU, on ningú es va salvar de ballar; al final gairebé 150 persones es varen
aplegar a la sala gran del Castell, i així va començar la nostra festa.

Preparant el ball

Grup Les Astorets del Pirineu

Activitats diumenge 28 d’abril
Per fí un dia de Trobada sense aigua.
Multitud de tendes varen exposar i vendre els seus
productes des de primeres hores del matí.
Varis campaners portaren les seves campanes portàtils i
tothom va poder tocar campanes.

Ben animats

Campaners de les Borges Blanques

Aprenent de campaner

Les parades fent feina

Toc en homenatge de les malalties estranyes
A les dotze del migdia vàrem fer un emocionant homenatge
a tots els malalts de malalties estranyes i més concretament
de la Ataxia de Friedreich, amb un toc de campanes ideat
pel nostre campaner Ignasi Cortés.

Els mitjans es van fer reçó de l’homenatge

Dr. Antoni Matilla, especialista europeu en la malaltia
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Us puc dir que els que estàvem a prop encara tenim la pell de gallina per
totes les sensacions que vàrem sentir en aquells moments. El Dr. Antoni
Matilla, un dels màxims investigadors europeus de la malaltia ens va
comentar, emocionat, que era una de les experiències més emocionants i
sentides que havia tingut mai a l’escoltar com el so de les campanes cridava
al cel per aquestes malalties.
Dinar Popular
Una gran quantitat de comensals va omplir el Pavelló esportiu, on els
voluntaris de totes les edats i amb entusiasme habitual varen complir les
expectatives més optimistes.
Es van fer sorteigs, premis pels campaners, la foto de rigor, i tot el necessari
per acabar un gran dia.

La gran fideuà

Poliesportiu ben ple

Perspectiva del poliesportiu

Foto oficial 2014
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Records d´un Campaner...

Germà Ramon Benseny, Superior del Monestir de Les Avellanes i antic campaner

L

es campanes i els seus
tocs podríem considerar-los
els veritables “instruments
musicals i socials” de molts pobles
i viles de Catalunya ja que han
acompanyat molt segles la fe i la
vida en comunitat tan en el dia a dia
com en les festes i solemnitats.
Els tocs de les campanes ens han
“parlat” des que t’aixeques fins que
te’n vas a dormir; els actes vinculats
al cicle vital com l’anunci d’un bateig
o d’un enterrament, la celebració
d’esdeveniments religiosos, civils
o militars... Foren les campanes
de les nostres esglésies el mitjà de
comunicació més important i utilitzat
per fer assabentar de les notícies,
convocar reunions, solemnitzar
festivitats o simplement assenyalar
les hores del dia...
Entre els tocs d’Àngelus, o d’Oració,
del matí, migdia i vespre, transcorria
la vida de la nostra gent. Entremig,
quan s’esqueia, les campanes
manifestaven l’alegria d’un bateig, la
tristesa d’un enterrament, avisaven
d’un foc o d’alguna altra calamitat,
convocaven el sometent, brandaven
neguitoses per allunyar les bromes
els dies de tempesta, eren llençades
al vol les vigílies i els dies de festa
grossa i convidaven a tota mena
de celebracions religioses: misses,
rosaris, novenes, etc.
En algunes poblacions aixecaven la
campana a punta de dia per avisar
que calia reprendre la tasca diària
i era curiós el sistema que seguien
a Verdú per desvetllar el personal i
assabentar del temps que feia. Al
juny i al juliol es tocava la campana
a dos quarts de tres del matí (hora
solar) i s’anava retardant mitja
hora cada mes fins al desembre
i gener que es tocava a les cinc;
a partir de febrer la mitja hora es
tornava a avançar fins al juny. Si
feia bo per anar a treballar es feien

quinze tocs de dues batallades i
quinze batallades més seguides,
en total quaranta-cinc batallades.
Si plovia o hi havia la boira plana,
es reduïa la quantitat de tocs
proporcionalment al mal temps
que feia i el cas extrem era quan
nevava, aleshores només es feien
cinc tocs, la qual cosa indicava la
impossibilitat absoluta de sortir al
defora a treballar.

Als pobles on només tenien
una campana, poca varietat
podien aconseguir en els tocs,
a part de fer-los més a poc a
poc o més de pressa. Altres
campanars estaven més proveïts
i
concretament
a
Tàrrega
disposaven de set campanes
anomenades, respectivament i
de major a menor: «La Bou», «Lo
Seny Nou» o «La Signou», «Lo
Lladre», «L’Esquellot», «Les Deu»,
«Les Onze» i «L’Oració» o «Santes
Espines». Cada una d’elles
tenia un to diferent, la qual cosa
permetia moltes combinacions
i proporcionaven solemnitat i
harmonia als tocs que baixaven
del campanar.

A l’esmentada ciutat de Tàrrega
una modalitat del toc de temps era
que quan el risc de pedregada es
considerava imminent i es decidia
treure les Santes Espines per
conjurar la tempesta, el campaner,
amb tocs diferents, indicava l’indret
d’on venia la bromada, per tal de
que el sacerdot acudís amb les
relíquies a la porta d’aquella banda.
En algunes localitats, com per
exemple a Agramunt i a Vallbona
de les Monges, després del toc de
l’Àngelus del vespre es feia repicar
una bona estona l’anomenada
«campana dels perduts», amb la
finalitat d’indicar la situació del
poble a qualsevol persona que per
les rodalies es trobés desorientada
i errant. La campaneta dels perduts
d’Agramunt era coneguda amb el
nom popular de «La Garranyeu»...
I així es podrien dir moltes coses
més.
Que la modernitat no ens torni cecs
del ric patrimoni dels avantpassats.
Campanes, campanars i campaners
són part d´una historia que, com a
nostra, hem de conèixer i estimar.
I... que SONIN LES CAMPANES!
Nous pourrions considérer les
cloches et leurs sonneries comme
les
véritables
«
instruments
de musiques et sociales » de
beaucoup de villages et de
villes de Catalogne, étant donné
qu’elles ont accompagné, durant
de nombreux siècle, la foi et la vie
communautaire.
Que la modernité ne retourne pas
nous aveugler du riche héritage des
ancêtres.
Cloches, clochers et sonneurs de
cloches font partie d’une histoire
que, comme la nôtre, nous nous
devons de connaître et d’aimer. ET…
QUE SONNENT LES CLOCHES !
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Acta assemblea Confraria de
Campaners de Catalunya
Reunits a Montserrat el 17 de Maig de 2014 a les 16:30h.
Agraïm al Monestir de Montserrat l’organització i la cessió de les seves instal·lacions
per a dur a terme la nostra assemblea, així com la visita exclusiva que varem fer al
campanar.
Gràcies doncs, al Pare Valentí Tenas per la seva organització.

Ordre del dia:

2

1

Assistents:
• Anna Maria Reverté i Casas. Barcelona
• Benvingut Ruana. La Fatarella
• Cassimir Baró i Garrofé. Alguerri
• Cristòfol Conesa Santacana. Tarragona
• Estefania Rufach Fontova. Os de Balaguer
• Felisa Corredera. Barcelona
• Francesc Valls Ramos. Carme
• Ignasi Cortés Giné. Os de Balaguer
• Jaume León Andrés. Os de Balaguer
• Jordi Espinalt Castellana. Santpedor
• Jordi Sierra Llaberia. Tarragona
• Josep Mª Puigert i Roca. Sant Pol de Mar
• Josep María Currià Curco. Lleida
• Josep Maria Freixes i Peralba. Os de Balaguer
• Josep Maria Gómez Del Perugia, St. Climent de Llobregat
• Josep Teruel Gómez. President Amics Campanar

1

d’Esparraguera

• Mª Isabel Barrio Castillo. Tarragona
• Mª Isabel Camps. Alguerri
• Mercè Rigol García. Amics Campanar d’Esparraguera
• Valentí Tenas i Bartrina. Montserrat
• Xavier Juan Vives. Cervera

S’excusen de la reunió:
• Antoni Roura. Barcelona
• Anton Pedrós Puig. Cervera
• Evarist Giné. Barcelona
• Maria José Huete. Alcarràs

2.1. Aprovació Acta Assemblea
Anterior

Es comenta l’acta de l’assemblea de 2013 i
s’aprova per unanimitat.

2.2. Activitats 2014

Tant el President de la Confraria de Campaners com el
Secretari llegeixen l’informe i comenten els següents
punts: INFO s’enviïn a tots els interessats o únicament
als socis. S’acorda per unanimitat que es continuïn
enviant a tots els interessats.
• Racionalització de les quotes: Es presenta un 1º llistat

de socis i s’estudia la possibilitat de posar unes quotes
més adients al temps actual (Ara: 15€, 5€ i gratuïta).
Finalment, s’acorda mantenir les quotes actuals.

• Organització de visites culturals (museus, carilló, etc.):

S’estan realitzant diverses iniciatives en aquesta direcció,
però és important remarcar el poc seguiment que fins
ara tenen (molt esforç requerit per a poc retorn).

• Relació institucional amb els mitjans: Es recorda la

necessitat de tenir un missatge unitari i evitar missatges
desestructurats.
Activitats Actuals:

• Consolidació de la Confraria després de dos any des
de la seva re-fundació. Es presenta el llistat dels vuitanta
socis (malgrat que alguns siguin Socis d’Honor). Per
primera vegada tenim un detall real dels socis vinculats
a la Confraria. Hi ha molta feina a fer en aquest aspecte,
ja que la comunicació resulta complicada degut a que
alguns socis no disposen de correu electrònic.
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• Sistemes de comunicació en funcionament: Actualment

es fan servir els INFO enviats a tots els socis i interessats
i el Facebook.

• Importància de ser Campaner: Es comenta que tendim
a ser els “convidats sense valor” de les festes. Tothom vol
que assistim a tocar les campanes gratuïtament, quan
qualsevol altre acte té els seus honoraris. La dignificació
dels campaners comença per l’auto respecte.

Activitats Futures:
• Organització del Congrés Mundial de Carillonistes

2017: Anna Maria Reverté ens presentà totes les
gestions que s’estan duent a terme per rebre el suport
d’institucions diverses i per tal de formar el dossier a
presentar per poder guanyar aquesta candidatura.
En aquest context es va llegir la carta model que havíem
elaborat des de la Confraria per explicar aquest projecte
i poder rebre aquest suport.
Aquesta carta model es posa a disposició de tots aquells
confrares que creguin que poden presentar-la a alguna
institució o entitat.

• Campanyes de comunicació permanent: Ser molt
actius amb les nostres activitats i comunicar-ho sempre
que sigui possible. Es recorda que el sistema de
comunicació més fàcil i útil és a través de les INFO i el
Facebook, gestionats per la Secretaria de la Confraria.
• Relació amb confraries d’altres països i de l’Estat

Espanyol: És important donar-se a conèixer i crear
vincles que possibilitin el coneixement mutu.

• Reconeixement als campaners grans: En aquest punt,

la nostra sòcia Felisa Corredera exposa la possibilitat de
fer un acte d’homenatge al seu pare, que és el campaner
de Yudego.
• Obtenció de subvencions i esponsoritzacions:

Tractar d’obtenir idees i realitzar accions per a obtenir
subvencions i esponsoritzacions oficials i/o privades.

• Pla de germanor amb pobles i institucions.
• Possibilitat d’establir un nou nom per a la Confraria:
Es busca donar cabuda oficial als carillonistes, així
com que es permeti la nostra candidatura al Congrés
Mundial. S’aprova per unanimitat registrar i actualitzar
els Estatuts amb el nom de “Confraria de Campaners i
Carillonistes de Catalunya”.

2.3. Altres Punts d’Interès:
• Agrair al poble d’Os de Balaguer la seva activitat en pro

del Món Campaner. El seu esforç ha permès a la Confraria
mantenir la seva activitat durant aquests anys.
• Nomenar a Ignasi Cortés President d’Honor de

la
Confraria, el qual ens dirigeix unes paraules encoratjant
la nostra activitat i orientant-nos cap al futur.
Tractar d’establir el màxim de convenis amb institucions
i municipis.

2.4. Nova Junta:
Es duen a terme eleccions per escollir la nova junta que,
segons els nostres Estatuts, estarà durant els pròxims
quatre anys.
Membres de la Junta:
• President: Jaume León
• Secretaria: Anna M Reverte
• Tresorer: J. Maria Puigvert
Vocals:

• Cristòfol Conesa. Tarragona
• Anton Pedrós. Cervera
• Anton Roure. Barcelona
• Estefania Rufach. Os de Balaguer
• Evarist Giné. Barcelona
• Julia Torrado. Barcelona
• Just Arrizabalaga. Barcelona

El dissabte 17 de Maig de 2014 a les 18:00h, i sense
altres preguntes, es dona per finalitzada l’assemblea.
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Un Campaner d’anunci
Cristòfol Conesa Santacana

A

Resum de la Trobada a Tarragona el dia 1 de Novembre de 2014
Amb motiu d’un anunci publicitari al Campanar de la Catedral de Tarragona
Homenatge per part dels familiars, campaners i amics.

mb motiu de les gravacions
per a un anunci publicitari, fet
al campanar de la Catedral
de Tarragona; ens trobarem els
companys del campanar per a fer
els tocs que ens havien demanat
de fer. Aquests tocs eren els que
acostumem a fer per La Pau al Mon,
cada any el dia 31 de desembre.
Havíem d’anar tots amb màniga
llarga, donat que; som a l’hivern...
Cal dir que durant les gravacions
pels carrers de la Part Alta de
Tarragona, aquests dies feia una
molt bona temperatura, i jo havia
d’anar vestit com si del dia de Cap
d’Any es tractés. La gent coneguda
em deia, Tòfol que no et trobes
bé?; d’altres deien, el teu mal deu
ser interior, doncs fas bona cara...
Cal dir que amb la calor que feia,
jo anava per Tarragona amb abric i
bufanda al coll.

La sorpresa fou en acabar els tocs
de campanes, quant em giro i veig
al meu germà, que feia molts anys
que no pujava, i que enguany va
pujar amb la seva muller per als
tocs de Vigília de Corpus, i penso;
que com s’ha pogut assabentar
de que avui toquem, em sorprenc

igualment al veure el nebot i les
cunyades.
Però la sorpresa va en augment
quan, veig als amics campaners
de Borges Blanques, Cervera,
Esparraguera, i Os de Balaguer.
Mentre no vaig veure al amic
Ignasi, no vaig pensar res estrany.
Donat que; l’empresa anunciant,
tenia un “pla B”, perquè si no
es podia fer aquest anunci a
Tarragona, es faria a Borges
Blanques o Cervera. És en aquest
moment que me n’adono del que
s’havia tramat a espatlles meves.
En veure tants amics, familiars
i campaners vinguts de lluny,
després d’agrair llur presència
demano als companys campaners
i sota la meva responsabilitat, ( ja
que no teníem permís); el fer un
nou toc per a tots els visitants. Jo
n’era el sorprès, ells estaven tots

implicats, amb la complicitat de
la meva dona i tota la resta dels
anunciants i participants.
L’empresa anunciant, ens va dur
a fer un tastet al Teatre Metropol
de Tarragona, i allí les sorpreses
anaren en augment. Doncs mentre
gravaven una entrevista al Convent
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de les Oblates, i jo preparava als
campaners per als tocs, tots els
familiars i amics campaners, eren a
l’esmentat teatre, fent tasques per a
la publicitat i posterior sorpresa. Cal
dir, que la meva dona havia d’estar
abans de les 12 h. al campanar,i no
va venir fins que vàrem acabar, jo
com podreu comprendre era dalt
tot neguitós perquè feia tard.
En fi, fou un dia molt bonic, al poder
reunir a familiars, amics, i a tants
nous familiars que ens agermanem
al voltant de les campanes i al seu
món.
A tots ells només els hi puc dir i
donar MOLTÍSSIMES GRÀCIES.
Cristòfol Conesa Santacana.

Exceptionnellement nous avons fait
sonner les cloches du 31 Décembre
en Novembre mais la surprise fut à
la fin de la sonnerie, lorsque je vis
mes proches qui s’étaient déplacés
spécialement pour l’évènement.
Nous ne pouvions pourtant pas
faire de publicité dans leurs villes.
Ils avaient en fait tous comploté
dernière mon dos pour me faire une
surprise. J’ai donc refait sonner les
cloches pour les remercier.

2015
Un Campaner d’anunci

Carta oberta. Anton Pedros i Puig. Campaners de Cervera

A

mic:
L’emotivitat i l’amistat no
sempre van de la mà, però
en la pàgina viscuda ahir a la vostra
Tarragona sí que aplega aquests
dos sentiments.
Dels dies a la vida que te n’adones
que ha passat quelcom diferent
que va més enllà de la rutina o del
complement d’uns moments feliços
en el teu lleure, complement de la
felicitat que els humans per sort
gaudim quant estem en família.
Per l’ambient, per les persones i per
la nostra comuna afecció, aquests
darrers anys hem anat convivint
entre companys, segurament ja
amics i que les distàncies han
salvat per afavorir la coneixença
de persones, famílies i ambients,
tots prou importants que crear

uns motius que estimulen grups i
persones i les fan coincidir.
La “trobada” potser seria fortuïta si
aquest anunci publicitari no hagués
necessitat de col·laboradors i
còmplices que han resultat en
crear un dia diferent i irrepetible.
Relació, que la lentitud del
rodatge va permetre l’estar, drets
i asseguts, unes bones estones
compartint i gaudint de la mútua
companyia...
Tu en pots estar joiós però també
nosaltres, que hem anat plegats
vers una família campanera que
hem de procurar conservar mentre
les nostres forces de vida ens ho
permetin.
Et felicito pel sentit reconeixement
que entre tots vam procurar ferte, que de veritat no guarda pas

relació amb el teu comportament,
alegre, seriós i savi que en la teva
persona tens amagat i del que n’ets
mereixedor.
Una especial abraçada a la Maribel,
a tota la teva família i per a tu, el més
gran del respecte que et mereixes.
Ben cordialment.
Je te félicite pour la reconnaissance
que tu as obtenue de tous.
Reconnaissance qui n’a pas été mis
en relation avec ton comportement
joyeux, sérieux et sage, que tu n’as
pas laissé paraître car tu es digne.
Vous pouvez être heureux mais nous
aussi, car nous avons créé cette
famille de sonneurs de cloches que
nous essayons de préserver tant que
la force de la vie nous le permet.
9
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Gaudir la Mònica, la campana dels
quarts de la Seu Vella de Lleida.
Joan-Ramon González,
President de l’Associació Amics de la Seu Vella de Lleida

E

l proper mes de maig farà un
any que baixàrem la campana
dels quarts, que des de 1468
acompanyava fidelment a la més
veterana de les hores, la grossa
Silvestra, que fou col·locada al
capdamunt del campanar de la Seu
Vella de Lleida l’any 1418. Es tracta
per tant de dues joies de bronze
del segle XIV que pogueren superar
el difícil tràngol de les guerres
i sobretot de les destruccions
fanàtiques per ideologies intolerants
que malauradament encara són de
rabiosa actualitat.
El campanar de la catedral lleidatana
va arribar a tenir setze campanes,
tal com tocaria a una torre de la
importància referencial com la que
esdevé el principal símbol de les
terres de l’occident de Catalunya.
L’any 1936 foren eliminades per a
aprofitar el seu metall les catorze
campanes litúrgiques, que amb
els seus sons comunicaven a la
gent de Lleida els esdeveniments

festius, luctuosos i d’altres avisos
de manera ràpida i eficient,
evidentment en un clar precedent
de la imprescindible comunicació
audiovisual que ara ocupa bona
part de la nostra quotidianitat.
Les dues campanes horàries, la
Silvestra i la Mònica, que és com es
diu la dels quarts, es salvaren per
la seva utilitat més “civil” de donar
veu al rellotge que llavors tothom
guaitava per conèixer l’hora que
era, si no eren dels pocs afortunats
que podia portar un d’individual
a la butxaca. Per tant les dues
campanes gòtiques supervivents
a la barbàrie iconoclasta són
actualment dues relíquies sonores
del nostre esplendorós passat
medieval que cal posar en valor,
igual que les altres cinc campanes
que a finals dels anys quaranta
es pujaren per mitigar el gran buit
que s’havia produït a la sala de les
campanes. De cinc a catorze van
nou i resulta per tant ben evident
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que encara queda molt per fer per
tal de recuperar la qualitat d’una
completa escala musical que li cal
a una torre de la categoria de la Seu
Vella de Lleida.
Com ja sabrà la majoria d’aquells
que llegeixin aquestes línies,
des del Consell Cívic i Social del
Consorci del Turó de la Seu Vella
de Lleida es va decidir l’any 2013
buscar entre la societat 60.000€
que permetessin no afegir noves
campanes, projecte que es deixava
per una segona etapa, sinó per
tal de col·locar, convenientment
restaurades
les
actualment
existents a la seva ubicació original,
és a dir a les finestres i així treure
les gruixudes bigues de ferro que
actualment impedeixen una cosa
tant bàsica com el poder transitar
amb normalitat pels dos pisos
on hi ha els pesats instruments
que donen sentit a tot campanar.
L’Associació Amics de la Seu Vella
de Lleida ha assumit el paper de
liderar la campanya, la qual tot i que
ha aconseguit diners no ha arribat a
assolir la quantitat pressupostada.
A hores d’ara som a prop de tenir
la tercera part, molt per sota de
les perspectives inicials. Els prop
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de 20.000€ s’han aconseguit amb
donatius de socis, així com de
persones i empreses, que han estat
generoses per donar viabilitat al
projecte.
En una primera
contemplada
la

fase estava
delicada
i

espectacular operació del
davallament de la Mònica,
la qual emmudida des de
l’any 2004 per una esquerda
que demana una curosa
però decidida intervenció,
es pot veure amb comoditat
a la capella de Sant Pere
Màrtir del claustre de la Seu
Vella des del passat mes
de maig, on està a l’espera
de poder emprendre viatge
cap al taller reparador
d’Alemanya, on respectant
la
seva
morfologia
i
característiques originals li
permetran recuperar la seva
veu i així gaudir-la amb plenitud en
un campanar remodelat.

segons l’encertada lectura de Joan
Busqueta i Jordi Curcó:

La proximitat a la petita campana
de no més de 600 kg de pes,
mostra però una decoració
interessantíssima amb iconografies
religioses, com santes màrtirs, un
Calvari, un Ecce Homo,
però juntament amb
imatges més paganes
com un sol amb la
boca oberta, o la doble
simpàtica imatge d’un
gos seguint un conill
o d’altres detallets
que conviden a mirar
amb
detall.
Però
probablement allò més
destacat és la doble
línia de lletra gòtica
de bona mida que diu

Aquesta campana fou feta pel
mestre Nicoalu Barrot, el 20 de maig
de l’any del Senyor de 1486.

Transcripció
Chr(istu)s rex venit in pace. Deus
h(om)o f(a)c(tu)s est, me(n)tem sa(nc)
ta(m) spo(n)tanea(m), honore(m) D(e)
o et pat(r)ie lib(era)t(i)o(n)em.
Fuit factum cimbalum hoc per
m(agist)r(u)m Nicolau(m) Barrot, XX
m(a)dii, anno D(omi)ni, Mº. CCCCº.
LXXXVI
Interpretació
Crist Rei va venir en pau. Déu es
féu home, lliurement i amb intenció
pietosa, en honor de Déu i per
l’alliberament de la Terra.

Mónica, la cloche des quarts d’heure, avec une décoration
intéressante due aux iconographies religieuses, fut sauvée
pour son utilité. Il était plus « civil » de faire sonner la cloche
que de laisser les gens chercher l’horloge au-dessus pour
connaitre l’heure.
En 2013, au moment du Conseil Civique et Social du Consorcio
del Turó de la Seu Vella de Lleida, la recherche de 60.000€
dans la société fut décidée afin de restaurer convenablement
les actuelles cloches dans leur emplacement d’origine.
Pour le moment, 20.000€ ont été récoltés avec des dons.
La première étape était de contempler la délicate et
spectaculaire opération pour descendre Mónica, réduite au
silence depuis 2004 à cause d’une fissure.
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“MÚSICA PARA VER”
Instrumentos del Mundo
José Luis Loidi - Lourdes Yarza

C

olecciones de instrumentos
de
música
pueden
encontrarse reunidos en
el seno de diferentes organismos
e instituciones, principalmente
en: museos de instrumentos
propiamente
dichos;
museos
generales que tienen una sección
de instrumentos de música;
museos especializados en diversas
disciplinas (antropología, etnografía,
arte, folklore) comprendiendo una

sección más o menos importante
consagrada a la música; institutos
de investigación o universidades
que albergan un departamento de
musicología o etnomusicología,
con colecciones de estudio; y
colecciones privadas, siendo este
nuestro caso.
La colección “MUSICA PARA
VER” se inició en el año 1982
debido al interés y la pasión por
las músicas étnicas de todo el
mundo. Por aquellas fechas,
era prácticamente imposible
documentarse y poder observar
instrumentos musicales de
otras culturas. Esto nos motivó
en la búsqueda, catalogación
e investigación de aquellas
herramientas que otras culturas
han utilizado, o siguen utilizando,
en
sus
interpretaciones
musicales; como puede ser la
música clásica no occidental,
étnica, folklórica, ritual, etc…
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Nuestra
colección
pretende
abarcar instrumentos folklóricos y
de uso tanto tradicional como ritual
utilizados por las distintas etnias de
todo el mundo. Muchas culturas han
abandonado los instrumentos que
tradicionalmente les eran propios,
sustituyéndolos por las modernas
tendencias organológicas –guitarra
eléctrica, acordeón, etc…–. Su
lugar, en muchos casos, está hoy
en día únicamente en los museos
y/o en las colecciones privadas.
Día a día, con ilusión y esfuerzo
personal nuestra colección ha ido
creciendo, tanto en cantidad como
en calidad, llegando a los más de
4.000 instrumentos musicales que
hoy forman el fondo de la misma,
muchos de ellos de un gran valor
etnomusicológico y artístico.
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A partir del año 1992 comenzamos
a realizar exposiciones temporales
e itinerantes por distintas ciudades,
tanto españolas como francesas.
Hasta la fecha hemos realizado 113
exposiciones diferentes, abarcando
muy
diversas
temáticas
o
enfoques expositivos, por ejemplo:
“Idiófonos”; “Violines del mundo”;
“Laúdes”; “La sonoridad de las
pieles: Tambores”; “Campanas del

mundo”; “Cítaras”; “Instrumentos
tradicionales Europeos”; “África”;
“Balcanes”; “Entorno al Himalaya”;
“Instrumentos del Mediterráneo”;
etc… El fondo de la colección da
un margen de juego muy amplio
tanto en el espectro musical,
como en el antropológico, étnico y
cultural. Se ha expuesto en lugares,
como: “Museo do Pobo Galego” en
Santiago de Compostela; “Palacio

La collection “MÚSICA PARA VER” bénéficie d’une grande diversité ethnique
avec plus de 4 000 instruments originaires du monde entier et depuis 33
ans, elle ne cesse de s’enrichir aussi bien en quantité qu’en qualité. C’est la
passion, l’enthousiasme et le désir d’avancer qui leur a permis d’effectuer
des recherches considérables et de réaliser 113 expositions temporaires
dans plusieurs villes espagnoles et françaises.
de la Audiencia” en Soria; “Museo
Provincial” de Lugo; “Centro
Cultural KM” de Donostia-San
Sebastián; Museo Hidráulico
“Molinos del Río” en Murcia;
“Fundación Sala Vital-Kutxa”
en Vitoria; “Palacio Pimentel”
de la Diputación de Valladolid;
“Salón de Artes Pallarés” de
León; “Sala de Armas” de
la Ciudadela de Pamplona;
“Palacio de las Bezaras”
en Haro (Rioja); “Palacio La
Salina” en Salamanca; “Torreón
de Lozoya” en Segovia;
“Château de Gaujacq” de
Amou (Francia); “Sala Temática”
de Caixavigo en Vigo; “Casa de
la Provincia” de la Diputación de
Sevilla, “Fundación Sala Caixa
Tarragona” en Tarragona; “Arco de
Santa María” en Burgos, “Palacio
Oliver de Boteller” de Tortosa;
“Fundación Caja Rioja –
La
Merced” – Logroño; “La Vidriera” –
Camargo; “Musée Art Campanaire
de L’Isle Jourdain” ; etc.…

Han sido 33 años de trabajo
continuo con pasión, ilusión y
ganas de llegar hasta este punto.
Punto que no es el final, ya que
esta colección no se acaba nunca.
El deseo es continuar y continuar…
Han sido y son muchos años de
investigación, búsqueda, muchos
kilómetros para recopilar a veces
un instrumento, en otras ocasiones
un par y en muchísimas ocasiones
ninguno.
Hace unos años, dotamos a la
colección de su correspondiente
página web. Había que actualizarse
y mostrarse en la red. En la dirección:
www.musicaparaver.org se pueden
ver varios instrumentos con
información detallada y, algunos,
con sonido, así como el historial de
las exposiciones realizadas.
Los instrumentos de música
tradicional están desapareciendo
actualmente en muchos grupos
culturales, por no decir los que
ya han desaparecido. A nosotros,
nos interesan no solo por su valor
cultural y patrimonial, sino también
por la situación en la que se
encuentran muchos de ellos, que
infelizmente están desapareciendo
del panorama etno-musical, y es
por ello que los coleccionamos. La
colección se encuentra ubicada en
Irun, donde la mostramos a todo
aquel que nos lo solicita.
El instrumento de música no es
un objeto como los demás, es una
herramienta a la vez productora
de sonidos y portadora de
sentimientos.
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Les Campanes de La Basílica dels
Sants Màrtirs Just i Pastor

Josep Capdevila i Soldevila. Arxiver de la Basílica dels Sants
Màrtirs Just i Pastor
conseqüència
de
l’expansió
territorial de la corona pel
Mediterrani, va dinamitzar els
sectors productius i va procurar
l’enriquiment i l’ascens social de
les classes dominants. Aquesta
situació es va traduir en millores
en les construccions privades
i públiques. Els administradors
de l’església de Sant Just i Sant
Pastor decidiren la construcció
d’un nou temple de proporcions
més àmplies i van començar la
nova obra a principis de febrer de
l’any 1342, en estil gòtic propi de
l’època.

J

a feia una colla d’anys que el so
inconfusible de les campanes
de Sant Just i Sant Pastor no
acaronava el barri. Havien emmudit,
no pas perquè no tinguessin ganes
de voltar i repicar, però el transcurs
dels segles n’havia afeblit les
estructures i no oferien la seguretat
necessària per poder deixar sentir
les seves boniques diversitats
sonores.
Els treballs a la torre, realitzats
l’any 2013, van permetre novament
la instal·lació de les campanes,
després d’una acurada restauració
que va realitzar la casa Campanas
Quintana, S.A., una dinastia de
mestres campaners de Palència que
es remunta, sense interrupcions, a
l’any 1637.
La bonança econòmica que vivia
la ciutat a principis del segle XIV,

Les
primeres
notícies
documentades que fan referència
a les campanes de Sant Just i
Sant Pastor són de l’any 1326 i
se les anomena cimbala (Arxiu
Catedral Barcelona, RC VI, 201),
i també sobre el trencament de
la campana major l’any 1338: est
unum cimbalum fractum quod
est maius (ACB, VP IV bis, 4v.),
on l’escrivà relata que va ser
trencada per culpa dels qui la
tocaven. Aquestes dues notícies
són referides a l’església anterior
a l’actual.
En aquesta època les campanes
regien la vida dels pobles. Hi havia
dos tocs importants: el de matines,
que habitualment coincidia amb el
començament del dia, que havia
de ser abans de l’aurora perquè
els vilatans anessin a treballar a la
sortida dels sol, i el de l’acabament
de la jornada, que acostumava a
ser a l’hora de vespres. A més a
més de les hores canòniques, hi
havia diferents tocs que s’havien
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de fer durant la celebració de la
missa. Les campanes també servien
per congregar la comunitat per un
esdeveniment o anunci important i
per noticiar el naixement o la mort
dels veïns. Un toc important era el
“seny del lladre”, que podríem dir
que era un toc de seguretat, quan es
tancaven les portes de les muralles
i les persones d’ordre es recollien a
les cases perquè en la foscor de la
nit començava la jornada de lladres
i valentons.
A la documentació parroquial
s’esmenten per primera vegada les
campanes l’any 1494. En aquesta
data la Junta d’Obra paga 8 lliures
per la construcció d’una esquella
(campana petita) i pel coure afegit.
També l’any 1521 Joan Rovellats en
construeix una altra.
El campanar no es menciona fins
al 1553. En aquest any el mercader
Joan Bosch va fer un donatiu
de 3 lliures i 12 sous per la seva
construcció.
Abans de la construcció del
campanar actual, les campanes
estaven situades en una mena
d’espadanya a la part alta de
l’església. Ens consta que Pere Blai
(pare) va construir l’any 1554 unes
pilastres amb aquesta finalitat. Les
campanes no tenien batall i eren
tocades amb una espècie de verga
metàl·lica. El mateix Pere Blai va
projectar i construir el campanar
entre el 1556 i el 1559.
De les quatre campanes que han
tornat a Barcelona, la més antiga
no té cap descripció epigràfica
que permeti identificar-la amb
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seguretat, però podria molt bé
ser la campana que l’any 1563 va
fondre el mestre de seny (fonedor
de campanes) Jeroni Domingo i
que va ser beneïda pel bisbe Joan
Jubí, titular de Constantina. Com
que no es coneix el seu nom amb
seguretat, Mn. Armand Puig, rector
de la parròquia, li va posar el nom
d’Egídia, en honor de sant Egidi o
sant Gil, patró de la comunitat que
resideix a la basílica de Sant Just i
Sant Pastor.
• Egídia. Característiques: 219
kg, 650 cm de diàmetre i 590 cm
d’altura interior. Relleus: Jesucrist
de la passió, Mare de Déu amb
l’infant Jesús i Sant Miquel. Text de
la volta: “IHS, Ave Maria gracia (sic)
plena Dominus tecum benedicta.”
Text del vas: “Te Deum laudamus”
(tres vegades) i “Ave Maria” (una
vegada).
L’any 1616, a causa d’haver-se
trencat una de les campanes, es va
encarregar al mestre courer Miquel
Carmini la fosa d’una campana pel
preu de 16 lliures.
• Pastora. Característiques: 143
kg, 600 cm de diàmetre i 495 cm
d’altura interior. Autor: Miquel
Carmini, any 1616. Any del jou de
fusta: 1852. Relleus: Jesucrist de
la passió, Mare de Déu amb l’infant
Jesús, sant Miquel i marca de l’autor
(Carmini). Text de la volta: “Christus

vincit, Christus regnat, Christus ab
omni malo.” Text del vas: una creu
amb “Ave Maria”. Té un forat de
bala (època desconeguda).
L’any 1641, atesa la mala situació
econòmica que passava la
parròquia, es va fer una col·lecta
general i s’encarregà al mestre
courer Antoni Gibert una campana
que el vicari perpetu Mn. Rafael
Ràfols va solemnement batejar
amb els noms de Justa, Paciana,
Raimunda, Policàrpia, Eulàlia i
Madrona.
• Justa. Característiques: 643
kg, 990 cm de diàmetre i 830
cm d’altura interior. Autor: Antoni
Gibert, any 1641. Relleus: Jesucrist
de la passió, Mare de Déu amb
l’infant Jesús, Sant Miquel i marca
de l’autor (Gibert). Text de la volta:
“Christus vincit, Christus regnat,
Christus imperat, Christus ab omn”.
Text del vas: una creu amb “Ave
Maria”. Obrers: Lluís de Boixadors
i Llull; Josep de Corbera i Llinàs;
Valentí Macià, mercader; Francesc
Vellmala, adroguer; Andreu Anglí,
courer; Onofre Piquer, botiguer de
teles.
L’any 1774, tocant a morts, es
va trencar la campana mitjana i
la Junta d’Obra va encarregar la
construcció d’una nova campana,
més gran, al mestre Pau Torrents
que per aquesta feina va cobrar

271 lliures barcelonines, 100 de les
quals degut a la penúria econòmica
que passava la parròquia, les va
aportar el bisbe Josep Climent.
Aquesta campana en poc temps
es va trencar dues vegades i a la
fi es va encarregar de fondre-la al
mestre Jaume Pallés de Granollers.
Va ser batejada l’any 1778 amb els
noms de Montserrada, Sant Just i
Sant Pastor i Sant Pacià. És l’actual
campana major.
• Montserrada. Característiques:
814 kg, 1105 cm de diàmetre i 920
cm d’altura interior.
Autor: Jaume Pallés (Granollers),
any 1778. Relleus: Jesucrist
de la passió, Mare de Déu de
Montserrat, sants màrtirs Just i
Pastor i sant Pacià, bisbe. Text de
la volta: “Christus imperat, Christus
regnat, Christus ab omni fulgure
nos defendat, Christus noviscum
(sic) est.” Text del vas: una creu
amb “Ave Maria”. Obrers: Josep
de Falguera i d’Asprer; Francisco
Seguí, ciutadà honrat de Barcelona;
Joan Fontrodona, notari; Joan Aloy,
corredor d’orella; Anton Carrió,
seller; Ignasi Pons, espaser.
Amb la restauració de les campanes
i del campanar, es va iniciar un
programa de rehabilitació de la
basílica, per donar l’antic esplendor
que havia tingut a una de les més
antigues esglésies de Barcelona,
seu de la catedral catòlica de la
ciutat en el segle VI.
Depuis
un
certain
nombre
d’années, les cloches de Sant Just
et Sant Pastor ne berçaient plus
le quartier parce qu’elles n’étaient
plus en mesure de sonner, mais de
nouvelles cloches ont été installées
dans la tour.
Au XIVème siècle, les cloches,
encore placées dans un clocher
au-dessus de l’église, étaient très
importantes car elles rythmaient la
vie des gens.
Aujourd’hui, quatre d’entre elles
sont retournées à Barcelone.
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Trobar amics, institucions, Campanes
Josep-Maria Currià Curcó

A

ls catalans ens agrada i
alhora ens interessa ser
presents a Europa i a la resta
del món. De fet som un col·lectiu
que per territori i per demografia
estem entre els pobles mitjans de
la Unió Europea si bé cada cop
viatgem més ja sigui per vacances,
estudis, recerca, feina o necessitat,
i ens trobem compatriotes en
els indrets més inversemblants.
Confraria a la World Carillon
Federation i, a més a més, acceptat
el nostre oferiment de celebrar
a Catalunya el proper Congrés
Mundial de Carillonistes del 2017.
Felicitats de debò a tots els que
heu treballat per aconseguir
aquestes fites.
Molts dels nostres joves amb
un grau de formació notable es
veuen empesos a buscar feina i
oportunitats fora del seu ambient, a
cops, força allunyats de casa. Una
altra de les nostres característiques
consisteix en la necessitat i
voluntat d’eixamplar coneixements
i experiències en col·laboració amb
persones, institucions, federacions
i associacions de diversa etiologia
i, fruit del treball i l’encert, sovint hi
som admesos; un reeixit exemple,
gràcies als bons oficis de l’Anna
Maria, la nostra vice-presidenta, i
de la Junta de la nostra Confraria,
ha estat l’admissió de la nostra
16
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Això no treu, però, que ens calgui
viatjar i explorar també tots els
racons de les nostres comarques
ja que segur que ens oferiran unes
coneixences personals enriquidores
en uns indrets geogràfics força
variats i d’extraordinària bellesa, a
més de reviure la nostra història, i
contemplar la nostra arqueologia,
els nostres museus, les nostres
esglésies, els nostres campanars
i les nostres campanes. La
majoria les trobarem al seu lloc i
desenvolupant la seva missió al
capdamunt del bosc de campanars
que guarneix el nostre territori, però
també en trobarem, de campanes,

2015
Trobar amics, institucions, Campanes
malaltes a punt de ser enviades a
“curar” quan hàgim recollit entre
tots prou quantitat de medicaments,
(euros), que li permetin fer el viatge
de guariment: aquest és el cas de
la Mònica de la nostra Seu Vella de
Lleida.
I quan transitem per carrers o
visitem esglésies, monestirs i
museus a més d’algun carilló també
podem trobar orgues i alguna
campana amagada. Això és el que
ens va passar visitant el museu del
Santuari de Sant Ramon Nonat,
inaugurat oficialment el 1695, on
hi ha el Convent de Sant Ramon
de Portell, al municipi de Sant
Ramon de La Segarra. En una de
les sales de l’esmentat museu vam
trobar, a més d’objectes litúrgics
històrics, imatges, ex-vots i vuit
cantorals de grans dimensions, una

petita campana mig
amagada de la que
em va fer adonar, molt
encertadament,
el
meu cunyat Amadeu.
I és que quan viatgem
hem d’estar a l’aguait
de troballes que no
sempre estan a la
primera fila. Aquesta
campana amagada ens
va consolar al no poder
visitar a la teulada de
l’església del campanar
d’espadanya degut a la
forta pluja.
Autor de totes les
fotos: Josep-Maria
Currià Curcó.

Les catalans, nous aimons l’Europe et nous aimerions y être présents
ainsi que dans le reste du Monde.
Une autre de nos caractéristiques est que nous avons la nécessité et la
volonté d’élargir nos connaissances et nos expériences en collaboration
avec des personnes, institutions, fédérations et associations de diverses
étiologies.
Enfin, l’adhésion de notre confrérie dans la World Carillon Federation a
été réaliser et ils ont accepté notre offre de célébrer le prochain Congrès
Mondial du Carillon de 2017 en Catalogne.
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X Aniversari de l’Associació del
Campanar d’Esparreguera
Anna Rosa Teruel

amb una repicada de campanes a
càrrec dels amics campaners de
Sant Feliu de Llobregat, Sant Pedor
i Carme. Seguidament es va fer
una missa solemne i es van beneir
les tres campanes. Els padrins de
la Campana Sant Paulí de Nola
van ser els Campaners de les
Borges Blanques i els Campaners
de Sant Feliu. Les altres dues
campanes van ser apadrinades per
Mercè Romagosa i Josep Borràs
d’Esparreguera i la Residencia
Municipal de Can Comelles, de la
mateixa vila.

E

l passat 22 de juny
l’Associació del Campanar
d’Esparreguera vam celebrar
el nostre desè aniversari. Fa 10
anys el nostre campanar estava en
plena restauració i va ser quan vam
decidir crear aquesta entitat amb
l’objectiu de conservar, difondre i
promocionar culturalment el nostre
campanar. En aquests 10 anys han
visitat el nostre campanar unes
8.700 persones i l’hem donat a
conèixer allà on hem anat.
Justament aquest mes de juny va
fer 65 anys que es van beneir les 4
campanes religioses del campanar:
la Dominica, La Margarita, la Pilar i
la Maria, campanes que substituïen
les anteriors que van ser destruïdes
durant la guerra civil.

Coincidint amb tot això, el mateix
dia 22 de juny vam fer una gran
festa per beneir tres campanes
noves que vam fer per la nostra
entitat, tres campanes més petites
que les que tenim al campanar,
d’aquesta manera les podem
acostar a tothom que tingui interès
en conèixer o descobrir coses
noves i el món de les campanes i
els campanars.
Aquestes noves campanes són
Santa Eulàlia, de 8kg, en honor
a la nostra vila, Sant
Paulí de Nola, de 12kg,
en honor al patró dels
campaners; i la Mare
de Déu de Montserrat,
de 15kg, en honor a la
patrona del nostre país.
Vam començar la festa

Nous célébrons le dixième anniversaire de notre association,
« l’Association du Clocher d’Esparreguera », créée afin de
préserver, de diffuser et de promouvoir notre clocher. De plus,
cela fait 65 ans que les 4 cloches religieuses (la Dominica, la
Margarita, la Pilar et la Maria), ont été bénies et nous avons
également organisé une grande fête pour bénir trois nouvelles
petites cloches, dans le but de faire découvrir le monde des
cloches à ceux qui désirent apprendre.
18
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Vam acabar la festa amb un dinar
de germanor amb tots el amics
campaners que hi van assistir: Sant
Pedor, Sant Feliu de Llobregat,
Carme, Cervera, Sant Climent
de Llobregat, Os de Balaguer i
Sant Pere de Ribes, i altres amics
relacionats amb el món campaner,
socis i col·laboradors.
Dir-vos que estem molt contents de
la feina feta aquest any, i esperem
poder-la seguir fent durant molts
anys amb l’ajuda i col·laboració de
tots vosaltres.

2015

El Poble de Carme entra amb força al
món campaner
Jaume León Andrés

C

arme és un municipi situat a la comarca de
l’Anoia, en plena Catalunya central, que al 2014
va despertar amb força al Món Campaner gràcies
a Cisco Valls, que és l’impulsor de posar en valor el
Patrimoni Campaner del Municipi.
Tot va començar recuperant la campana robada de
l’Ermita de Collbas. Aquesta campana una vegada neta i
arreglada, es va posar en un peu portàtil amb el nom de
Maria Cinta, i es presenta el dilluns de Pasqua, en mig
d’una gran festa amb sardanes i altres activitats festives.
Per la Festa Major, el 18 de juliol, es va beneir una nova
campana, Eulàlia, de 70 quilograms, apadrinada per
Cisco Valls Ramos i Maria Eulàlia Ventura Palet.
I per fi el 9 de novembre, en Cisco fa el primer Toc de
Festa de la nova campana aprofitant que és Sant Martí,
Festa Patronal de Carme.

3r Festival Repic de
Campanes de les Garrigues
Isidre Pinyol

Des del Departament de Cultura del Consell Comarcal de les
Garrigues, ens fan arribar aquesta nova convocatòria que ja
s’ha consolidat com el Festival de referència del mes de juny
de cada any.
L’any 2014 vàrem celebrar el festival a Juneda
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XIX Congrés Mundial de Carillonistes
Barcelona - Catalunya 2017
Anna Maria Reverté

Vídeo presentació de la candidatura, amb el President
de la Generalitat de Catalunya
www.youtube.com – etiqueta: Presentació de la
Candidatura de Barcelona/Catalunya per al Congrés
Mundial de Carillonistes 2017

Concert de carilló al Palau de la Generalitat – Pati dels tarongers
Foto cedida per la Generalitat de Catalunya – Fotògraf: Rubén Moreno

L

a Confraria de Campaners i Carillonistes de
Catalunya, membre de la World Carillon Federation
(www.carillon.org), va presentar, durant el decurs del
passat Congrés Mundial de Carillonistes celebrat a Anvers,
juliol 2014, la candidatura per organitzar el proper congrés
a Barcelona i d’altres localitats catalanes el 2017.
Tot i comptar amb la competència russa, finalment la nostra
candidatura va ser la guanyadora. Aquest únic i especial
esdeveniment internacional ha de dur al nostre país, a
més, la consolidació d’aquest gran instrument musical,
alhora que el nostre patrimoni de campanes de vol, que hi
donarà el punt festiu, té l’oportunitat de ser revaloritzat.
Vídeo suport del President de la Generalitat de Catalunya
www.youtube.com – etiqueta: Congrés Mundial de
Carillonistes 2017

DATES:
De l’1 al 5 de juliol de 2017, amb un post congrés fins
al 9 de juliol que es desenvoluparà per tot Catalunya
amb la participació festiva dels campaners de diverses
poblacions el post congrés vol combinar les visites de
torres i campanars amb diversos concerts de carilló,
així com també fer-hi presents altres aspectes culturals,
turístics i gastronòmics que defineixen els diversos punts
de la nostra variada geografia. El post congrés pretén
acollir el I FESTIVAL MUNDIAL DE CARILLÓ (que
correspondria al XXIV Festival Internacional de Carilló
de Barcelona) que, per primera vegada en la història
d’aquests congressos mundials, hauria de facilitar
la participació de tots i cadascun dels carillonistes
participants en concerts de format breu
La confrérie des cloches et des carillons de Catalogne,
membre de la Word Carillon Federation, a gagné
le droit d’accueillir le prochain congrès de 2017 à
Barcelone et dans d’autres villes catalanes. Cet
évènement international spécial et unique dans notre
pays devrait consolider l’image de cet instrument de
musique et permettre à nos cloches d’être appréciées
pendant la fête.

Les obres de Pere de Vall-llebrera al campanar de
l’església de Santa Maria de Cervera (1423-1442)
Josep M. Llobet i Portella

Anton Pedros i Puig de Campaners de Cervera ens fa a mans un magnífic
article del Dr. Josep M. Llobet i Portella, Coordinador de la Facultat de
Geografia i Història de UNED Cervera.
Donada la seva extensió us incloem l’adreça i codi QR per poder
descarregar.
www.lleidaitu.com/campanar_cervera/JosepM_Llobet_i_Portella.pdf
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Recordando a Patxo
Julen Areantza Etxebarri

S

e nos presentó a la salida de
misa. Nos había escuchado
en Radio Euskadi, y al ser
nuevos en el panorama campanero,
no dudó en hacernos una visita.
No le costaba mucho desplazarse
por un tema de campanas, no
en balde estaba acabando de
inventariar todas las campanas de
Araba, lo que le llevo sus miles de
kilómetros de carretera, y no menos
peldaños a los campanarios. Esta
vez, quería ver in situ las nuestras.
Fue la primera vez que conseguimos
descifrar los textos íntegros de
nuestras campanas.
Recuerdo su kit de inventariador:
dentro de un maletín muy trotado,
bloc de notas, lápiz, espejo, mango
plegable, plastilina… y cómo no, la
cámara de fotos. También recuerdo
su orden y disciplina al hacer su

labor, siempre empezando por la
situada al norte y en cada campana
por el asa.
Después nos hemos visto dos
o tres veces al año, siempre en
torno a las campanas. No era
campanero pero había aprendido
mucho de los campaneros y
también tocaba en los encuentros.
Nos dio conferencias, parecía
que quería contarlo todo. Se le
notaba orgulloso y le gustaban
las
canciones
nemotécnicas
asociadas a los toques que había
aprendido por ahí. Este año sin
duda echaremos de menos su
“tente nublo” en Amurrio: “Tente
nublo, tente en pie, No te vengas
contra mí, si eres agua ven aquí, si
eres piedra vete allá, Siete leguas
de Miranda, siete leguas más allá”,
con la coletilla de “aquí, como
siempre lo bueno para mí, lo
malo para el vecino”
En
el
coche
siempre
llevaba un pandero y a

algún compañero con la alboka
o una trikitixa que no tardaban en
sacarlos para poner su punto de
fiesta en cualquier cita, su forma
de ser alegre, amenizaba cualquier
encuentro.
A nosotros nos echó una mano
en varias ocasiones. Inventarió las
campanas del Valle de Leniz para
nuestros encuentros del 2011;
participó en los mismos; nos reunió
con Abel para un posible proyecto.
Nos recriminó varias veces que en el
primer encuentro que organizamos,
abandonáramos la campa para ir
a comer a un restaurante, “no lo
volváis a hacer nunca, con lo bien
que estábamos allí” nos decía casi
enfadado. No paraba de darnos
ideas.
Estuvimos en su funeral, hubo
dantzaris, txistularis, alfareros,
etnógrafos.... Nos dimos cuenta
que sólo habíamos conocido un
pequeño trocito de Patxo Fernandez
de Jauregi.
Para todos los allí presentes, como
para nosotros había sido una suerte
haberle conocido.
Gero arte, Patxo.

Je me souviens de son kit et de sa technique de travail pour réaliser
l’inventaire de toutes les cloches d’Araba.
Par la suite, nous nous sommes vus deux ou trois fois par ans. Je n’étais
pas sonneur de cloche mais j’ai beaucoup appris d’eux lorsque je les ai
rencontrés. Nous faisions également des conférences et il nous aidait
beaucoup et lors de ses funérailles nous avons réalisé que nous avions
eu la chance d’avoir connu un peu de Patxo Fernandez de Jauregi.
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Fem “visible” la Campana de la Pau
de Montjuïc
Just Arrizabalaga Ichaso, campaner de la parròquia de Sant Medir de Barcelona

L

a Campana de la Pau, de
Montjuïc, va ser un regal a
Barcelona, amb motiu dels
Jocs Olímpics celebrats l’any
1992, de cinc famílies alemanyes i
el Govern de la Regió de Baden Württemberg. El seu transport va
ser patrocinat per la companyia
aèria Lufthansa.
Va ser fosa per la Foneria Albert
Bachert, de Heilbronn, fundada
el 1725, i actualment a Karlsruhe,
República Federal Alemanya.
Es va instal·lar, en una estructura
d’acer laminat pintat, de més d’
11 metres alçada i 3,40 metres
d’amplada, obra de la dissenyadora
i arquitecta catalana Beth Galí,
situada entre l’Estadi Olímpic i les
Piscines Picornell de la muntanya
de Montjuïc.
El seu nom es Mercè. La seva
nota musical és “la 2”. Pesa 6800
kg, i té 2,04 m de diàmetre. És la
més pesada de Catalunya, encara
que no és la més ampla (El bordó
de Montserrat, la campana “Santa
Maria”, de nota “fa 2”, pesa 6400
kg, i té 2,21 m. d’amplada).
Mirant cap a la ciutat, porta l’any,
1992, els cinc anells olímpics, i un
text amb els donants.
Mirant cap al Palau Sant Jordi, el
seu nom, Mercè, una advocació, i
la imatge de La Mare de Déu de la
Mercè.
Porta la inscripció: “Perquè
l’esperit d’Olímpia planegi sobre la
Humanitat i la pau i la llibertat es
mantinguin perdurables”.

Al faldó porta la paraula “Pau” en
una vintena de llengües.
Va tocar un cert temps després
dels Jocs Olímpics. Va estar en
silenci fins el 2005, en que a petició
veïnal, tornà a tocar. Després, va
tornar a estar en silenci fins el
desembre de 2012, en que es va
tornar a posar en funcionament,

però només durant un minut. En
aquest minut, la campana no
tenia temps d’agafar la volada
suficient, perquè el batall pogués
percudir en els dos costats de la
campana. Només arribava a sonar
unes poques vegades per un dels
costats i, de seguida, tornava a
aturar-se. Era molt frustrant no
poder veure el moviment i escoltar
el so d’aquesta gran campana en

La Cloche de la Paix du Montjuïc était un cadeau des allemands à Barcelone à
l’occasion des Jeux Olympiques de 1992. Son nom est Mercè en référence à la
vierge de la Miséricorde, elle est la cloche la plus lourde de Catalogne et porte
l’inscription « Pour que l’esprit Olympique, planifiée pour l’Humanité, la paix et
la liberté, perdure». Elle a été réduite au silence pendant de nombreuses années
puis n’a rejoué qu’une fois en 2005 et une minute en 2012, mais désormais,
suite à un examen, nous pouvons en profiter tous les jours et divulguer le son
de cette grosse cloche en message de paix.
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tota la seva plenitud.
Davant aquesta situació, la Confraria
de Campaners i Carillonistes
de Catalunya, en una reunió
amb els organismes municipals
responsables del seu manteniment,
va demanar que es fes una revisió a
fons de la campana, i que els seus
tocs fossin més llargs.
Una vegada feta aquesta revisió,
tant mecànica com elèctrica, la
campana ha tornat a sonar des del
passat mes de gener, i ara sí, podem
gaudir del seu so ple, cada dia, a les
12:00 i a les 19:00h.
Es per això que animem a tothom
que escolti aquesta campana a fer
una gravació dels seus tocs i penjarla a You Tube, perquè deixi de ser
“invisible”, i a través d’internet pugui
ser coneguda arreu del món.
Pensem que, ara, que cada dia ens
arriben més notícies de guerres,
destrucció, assassinats, i violència
de tota mena, és el moment de posar
en valor aquesta Campana de la Pau,
la més gran de Catalunya, fosa en
una de les millors foneries del món,
d’una gran qualitat de so, situada
en un lloc emblemàtic de la capital
de Catalunya, i que commemora un
dels més importants fets esportius
de la nostra història: la Celebració
dels Jocs Olímpics de Barcelona de
1992.
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Voluntaris d’Os de Balaguer
Jaume León Andrés

Sense els voluntaris d’Os de Balaguer no tindríem la Trobada de Campaners i difícilment existiria la Confraria de
Campaners i Carillonistes de Catalunya.
El nostre reconeixement als voluntaris que durant XXVIII trobades han mantingut aquesta gran festa.

Preparant el Mandongo

Preparant el Mandongo

Esmorzar popular

La gran fideuà

L’equip A

Tot a punt
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Fotos: Membres de la Confraria

La Confraria de Campaners i
Carillonistes vàrem visitar Burgos per
fer un homenatge al campaner de
Yudego, Sr. Francisco Corredera.
Una bona experiència i un bon
agermanament.
Agost 2014

2015

