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Amics i amigues de la Trobada de
Campaners

Aquest any 2017 en el qual celebrem els
30 anys de les Trobades de Campaners
a Os de Baleguer, voldríem agrair la seva
dedicació a tots el que des del primer dia
han estat aquí, els que s’han incorporat
pel camí i també un record molt sentit pels
que durant aquets anys ens han deixat.

A les acaballes de l’abril i com no podia
ser d’una altra manera, celebrem la
Trobada de Campaners i Campaneres a
Os de Balaguer.
Un qualsevol, que no ha viscut d’aprop
aquesta festa, pot pensar que és una festa més amb una fira
com tantes, però vosaltres i nosaltres que vivim la festa des del,
cor sabem que res més lluny de la realitat.
A vosaltres que heu vist créixer la Trobada de Campaners
durant 30 anys, que heu homenatjat a campaners i campaneres
d’aquí i d’arreu, a vosaltres que any rere any feu pelegrinatge
al poble que us acull com a fills propis, i que amb la vostra
devoció, alegria, entusiasme heu engrandit i dignificat la
trobada, a vosaltres... mil gràcies, ja què si no hi fóssiu els
pobles quedarien muts i tristos.
I vosaltres que cada any us bolqueu en la trobada, que us
preocupeu que tot surti bé, que prepareu mesos abans fins a
l’últim detall per a que tothom que vingui es senti com a casa.
A vosaltres que dediqueu desinteressadament dies de feina i
dedicació, a vosaltres... mil gracies!!! Ja que sense vosaltres la
Trobada de Campaners avui no celebraria els 30 anys.
I es que aquesta trobada, no és una festa qualsevol, és la
Trobada dels Campaners i de les Campaneres de Catalunya
i el món, però també la festa de tot un poble entregat a fer-la
possible.
Celebrem aquest any 30 anys d’història, i esperem poder-ne
celebrar molts més.
Estefania Rufach Fontova
Alcaldessa d’Os de Balaguer
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En una època on hi ha llocs que volen
fer callar les campanes, que molesten, que fan soroll, que no
deixen dormir. També tenim llocs on tornen a tocar de forma
manual desprès de molts anys tocant tan sols de forma
automàtica. Demana que parin de tocar les campanes el qui
no les viu, qui no les té a prop de casa, qui passa una nit a la
vora d’un campanar i pot ser que mai més no torni a tenir un
campanar prop seu, els que sempre hem conviscut amb elles
no les sentim si no ens interessa i ens fan falta quan no toquen.
Aquelles nits que no pots dormir acompanyen o ens posem més
nerviosos perquè el temps passa a poc a poc o massa ràpid,
però hi son, les sentim. Quan ens aixequem al matí ens diuen
quina hora és, alguns dies toquen a festa i ens posem alegres,
altres dies toquen a difunts i ens fan posar tristos, algú ens a
deixat, fan tocs a ofici o simplement toquen l’hora. Que avui
dia les campanes ja no són aquell quasi bé únic sistema de
comunicació “global” de les nostres poblacions, ho tenim tots
molt clar, ens deien que era hora de llevar-nos, que era hora de
dinar, que era hora d’entrar al poble que si no ens tancaven la
porta, que hi havia una urgència, que algú havia nascut o que
algú havia mort. Avui dia això ho portem a la butxaca amb un
munt d’aplicacions que ens ho diuen tot o ens ho recorden tot.
Hauríem de convidar a més gent a veure els campanars i els
seus campaners tocant, veure una campana voltant, brandant
o simplement fent tocar el batall, sentir-la com sona allí mateix,
al campanar, al seu costat, ens impressiona a tots els que ho
fem sempre que podem i els que ho veuen per primera vegada.
Per la qual cosa, us animem a tots els que toquem campanes a
convidar a tocar o a veure com toquem, a tothom que ens vulgui
acompanyar, quanta més gent estimi i admiri les campanes
menys gent demanarà que callin. Aquest any és en el que es
celebrarà a Barcelona el XIX Congrés Mundial de Carillonistes i
que Organitza la nostra Confraria de Campaners i Carillonistes
de Catalunya amb el Suport de la Generalitat de Catalunya. En
aquest congrés on hi ha previst que vinguin congressistes de
tot el món, a hores d’ara ja n’hi ha de 16 països diferents, tot i
que el congrés és de carillonistes un altre forma de fer sonar les
campanes, més musical, però so de campanes al cap i a la fi . A
ells també els passejarem pels nostres campanars els dies del
post congrés 6, 7 i 8 de juliol.
Companys i companyes campaners posem tots els nostres
esforços per fer possible que les campanes segueixin sonant,
els que ja teniu el cuquet encomaneu-lo a la resta, al campanar
del poble veí o al de més enllà si podeu.
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En portada

Jaume León Andrés

L

a XXIX Trobada, un altre cop, va assolir un record de participants, suposem que el fet de que es vulguin emmudir
les campanes, va fer un efecte rebot i més campaners i interessats varen venir al Poble Campaner de Catalunya,
per fer palesa la seva lluita per impedir que les noves modes i les noves tonteries destrueixin el llenguatge de la llibertat
que és el so sense fronteres, EL SO DE LES CAMPANES.
Tot va començar el dia dissabte 23 d’abril, amb un repic de campanes i continuant amb un concret instrumental i de
Gospel, que va fer aixecar als oïdors de les seus seients.
Veus.kat, és el grup coral de referència a Terres de Ponent i durant una hora ens va delectar amb una marxa i una força
descomunal.

Veus.kat

Veus.kat, és el grup coral de referència a Terres de Ponent

La XXIX Trobada, va assolir un
record de participants
El diumenge 24, va néixer magnífic amb molts amics
que es varen sumar a la Festa, com una concentració
d’autocaravanes que ens varen acompanyar durant el
cap de setmana, amb visites al Museu de Campanes,
a Os Malignum Castrum, a la Balma dels Vilars, fent
una forta relació molt simpàtica amb la gent del nostre
poble.

La colla de Grallers d’Os de Balaguer
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De bon matí, la Fira de productes artesanals, la colla de Grallers d’Os de Balaguer i les exposicions d’Art del Castell d’Os
de Balaguer i l’exposició a Sant Antoni “No al Oblit” de Trago de Noguera, van donar la benvinguda als participants.

Moments de la Trobada

Moments de la Trobada

Va començar l’interès per la
Catalogació i posterior declaració
dels Tocs de Campanes Festius
com a “Element Festiu Patrimonial
d’Interès Nacional”
Passat el migdia, es va celebrar la Missa a l’Església de Sant Miquel
d’Os de Balaguer, amb una nodrida assistència.
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Institucionalment varen presidir els actes
el Sr. Lluís Puig i Gordi -Director generalDirecció General de Cultura Popular,
Associacionisme i Acció Cultural, i que
ens va avançar l’interès per la Catalogació
i posterior declaració dels Tocs de
Campanes Festius com a “Element
Festiu Patrimonial d’Interès Nacional”, la
Presidenta del Consell Comarcal de La
Noguera Concep Canyadell, la nostre
Alcaldessa Estefania Rufach i l’alcalde i
regidors de Rosselló, el poble que està
tractant de recuperar el seu Campanar,
que va caure el 29 de gener de 1026.

2017
En Portada
Posteriorment, i gràcies al treball dels voluntaris
i mestresses de casa d’Os de Balaguer, vàrem
passar al Poliesportiu on es va fer el tradicional
dinar de Germanor amb més de 500 assistents.

Dinar al Poliesportiu

Taula de campaners

Molt emotiva va ser la entrega de
obsequis i plaques als campaners
participants i al més gran de la
festa.

Moments memorables

Moments memorables
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Acta assemblea Confraria de
Campaners de Catalunya
Acta de l’assemblea confraria de campaners i carillonistes de
catalunya
En el lloc i data que figuren en l’encapçalament i de conformitat amb els Estatuts de
la Confraria de Campaners i Carillonistes de Catalunya, es constitueix l’Assemblea
General, degudament convocada a l’efecte, amb l’assistència dels membres que figuren
al marge, sota la Presidència del Sr. Jaime León i actuant de Secretari el Sr. Ramon
Gené Capdevila, i amb el següent,

Assistents
Els assistents foren:
Sr. Just Arrizabalaga - Barcelona
Sr. Casimiro Baró - Algerri
Sra. Mª Isabel Barrio – Tarragona
Sra. Mª Isabel Camps – Algerri
Sr. Cristobal Conesa - Tarragona
Sra. Marina Duran – Tarragona
Sr. Jordi Espinalt – Santpedor
Sr. Josep Gené – Cervera
Sr. Ramon Gené – Cervera
Sr. Pere Giné - Les Borges Blanques
Sr. Evarist Giner – Barcelona
Sr. Josep Mª Gómez - Sant Climent de Llobregat
Sr. Joan Jové – Albesa
Sr. Jaime León - Os de Balaguer
Sr. Albert Magarolas – Tarragona
Sr. AnTon Pedrós – Cervera
Sra. Anna Mª Reverté – Barcelona
Sr. José Mª Sierra – Tarragona
P. Valentí Tena – Montserrat
S’excusen de la reunió:
Sr. Jordi Cervelló – Tarragona
Sra. Felisa Corredera – Barcelona
Sr. Ignasi Cortés – Os De Balaguer
Sra. Maria José Huete – Alcarràs
Sr. Xavier Juan – Cervera
Sr. Josep Mª Puigvert – Sant Pol De Mar
Sra. Estefania Rufach – Os De Balaguer
Sr. Jaume Tarragona – Palau
Sr. Francesc Valls – Carme

Ordre del dia
1. Lectura i aprovació, si s’escau, de l’acta de
l’Assemblea General anterior.
2. Valoració general i Informe de gestió 20152016.
3. Estat de Comptes i proposta de Quotes 2016
- 2017.
4. Informe del Congrés Mundial de Carillonistes
2017.

LLOC: Monestir de Montserrat
DATA: Dissabte, 14 de maig de 2016 (Sant Matíes,
Apòstol)
Hora inici: 17:00
Hora de finalització: 19:15

5. Modificació dels Estatuts Socials i eleccions
a la nova Junta Directiva.
6. Informacions, precs i suggeriments.
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Destaca també, com a reptes o aspectes a millorar, el
donar valor afegit al socis (facilitar la informació de totes
les activitats que es desenvolupen al territori en relació
a les campanes, organitzar viatges...), establir un model
adequat de comunicació (tenint un model harmonitzat i
amb el logotip de la Confraria per a totes les activitats en
que es col·labori a fi de fer-ne la màxima difusió) i cultivar
les relacions amb la societat a fi de difondre i protegir
millor el patrimoni campaner.

1

Lectura i aprovació, si s’escau, de l’acta
de l’assemblea general anterior.

Obre la sessió el president, Sr. Jaime León,
agraint l’assistència dels membres de l’assemblea
presents i disculpant als que no hi són i agraint al Monestir
de Montserrat, en la persona del P. Valentí Tena, la
organització i la cessió de les seves instal·lacions per a
dur a terme l’Assemblea de la Confraria de Campaners
i Carillonistes de Catalunya. Seguidament s’informa de
l’Acta de la proppassada Assemblea 01/2015, que ha
estat remesa amb anterioritat com és habitual. Sotmesa
a votació resulta Aprovada per unanimitat.

2

Valoració general i informe de gestió
2015-2016.

El Sr. Jaime León, d’Os de Balaguer, president
sortint, realitza una valoració general de la última Trobada
a Os d Balaguer, del proppassat 24 d’abril, i la situació
actual de la Confraria de Campaners i Carillonistes de
Catalunya, les seves perspectives de futur, i el balanç de
les actuacions desenvolupades durant els 6 últims anys,
en que ha exercit la presidència.
En destaca especialment que la Confraria compta
en l’actualitat amb una certa estructura, que afronta
un desafiament com és la organització del Congrés
de Carillonistes l’any vinent, del que s’informarà més
àmpliament a continuació, que les campanes estan de
moda i que s’ha iniciat l’expedient corresponent per a
la Declaració com a Patrimoni Cultural Immaterial de
Catalunya pel Departament de Cultura de la Generalitat,
que pot durar entre 6 i 10 mesos.

3

Estat de Comptes i Proposta de quotes
2016 - 2017.

El Sr. Evarist Giner, de Barcelona, vocal de la
Junta, com a tresorer incidental, dona compte breument
de l’Estat de Comptes de la Confraria.

Així mateix, la Sra. Anna Mª Reverté, de Barcelona,
secretària de la Junta, informa de l’estat de les
domiciliacions bancàries. Es mantenen les quotes de socis
aprovades en l’Assemblea General de l’any passat.

4

Informe del Congrés
Carillonistes 2017.

Mundial

de

La Sra. Anna Mª Reverté, de Barcelona,
Secretària sortint, informa de les actuacions
realitzades i previstes del Congrés Mundial de Carillonistes
per al proper any 2017.
En destaca especialment el programa d’activitats del
Congrés a Barcelona i el post-congrés a Tarragona,
poblacions de Lleida i, especialment Os de Balaguer
com a seu de la Confraria de Campaners i Carillonistes
de Catalunya, el suport econòmic i logístic de la
Generalitat de Catalunya, la web del Congrés en que ja
s’està treballant, l’afluència de participants prevista i les
perspectives econòmiques.
Igualment informa que el proper 4 de juliol el Comitè
executiu de la Federació Mundial de Carillonistes visitarà
Barcelona per avaluar els preparatius.
Finalment realitza la proposta de que des de la Confraria
es pogués comptar, en un futur, amb un carilló mòbil.
7

www.trobadacampaners.com

2017
Acta assemblea Confraria de Campaners de Catalunya

5

Modificació dels estatuts socials
eleccions a la nova junta directiva.

i

El Sr. Jaime León, d’Os de Balaguer, president
sortint, dóna compte de la seva renuncia al càrrec, tal
com es va acordar en la seva reelecció i ja va anticipar
també en l’Assemblea de l’any passat.
Així mateix, recorda que han presentat també la seva
renuncia al càrrec, per motius personals, la Sra. Secretaria
i el Sr. Tresorer, motiu pel que cal procedir a la renovació
parcial de la Junta Directiva amb l’elecció almenys dels

tres càrrecs esmentats.
També indica que pel volum de treball previst seria
convenient ampliar el nombre de vocalies de la Junta
Directiva, amb la corresponent modificació estatutària,
efectuar una correcta distribució de les tasques i
confeccionar el corresponent organigrama. Al respecte, es
posa a la disposició de la futura Junta per a desenvolupar
les tasques d’imatge i comunicació i, mes concretament,
per continuar realitzant els butlletins informatius per als
socis de les activitats en que col·labora la Confraria.
Igualment es compromet a desenvolupar quantes
actuacions siguin necessàries, en coordinació amb la
nova Junta Directiva, per al seguiment de l’expedient
per a assolir la declaració dels tocs de campanes com a
Patrimoni Cultural Immaterial de Catalunya.
Per la seva banda, la Sra. Anna Mª Reverté, de Barcelona,
secretària sortint, es posa a la disposició de la futura
Junta per a desenvolupar les activitats necessàries per a
l’organització del Congrés de Carillonistes 2017.
A continuació s’exposen les candidatures presentades,
respectivament, a President, Secretari i Tresorer de la
Confraria de Campaners i Carillonistes de Catalunya, el

Sr. JORDI CERVELLÓ PORTA, de Tarragona (representat
en aquesta Assemblea pel Sr. Cristóbal Conesa, soci de
la mateixa ciutat), el Sr. RAMON GENÉ CAPDEVILA de
Cervera, i el Sr. CASIMIRO BARÓ GARROFÉ, d’Algerri,
que es sotmeten seguidament a votació individualitzada
resultant Elegits per unanimitat. Les persones elegides,
per si o mitjançant els seus representants en aquesta
Assemblea, accepten el càrrec per al que han resultat
escollides i en prenen possessió en aquest mateix acte.
Seguidament es proposa i sotmet a votació la modificació
de l’article 14 dels Estatuts Socials relatiu a la
Junta Directiva, en el sentit de que la redacció
“componen aquest òrgan el president/a, el
tresorer/a, el secretari/a, i tres vocals, càrrecs
que han de ser exercits per persones diferents”
es substitueixi per “componen aquest òrgan el
President/a, el Secretari/a, el Tresorer/a, i un
mínim de tres i un màxim de set vocals, càrrecs
que han de ser exercits per persones diferents”,
que resulta Aprovada per unanimitat.
En conseqüència, s’exposen les candidatures
presentades a les vacants a vocals de la Junta
Directiva, que resulten també Elegides per
unanimitat. Les persones elegides, per si o mitjançant
els seus representants en aquesta Assemblea, accepten
el càrrec per al que han resultat escollides i en prenen
possessió en aquest mateix acte.
Així doncs, la nova Junta Directiva de la Confraria de
Campaners i Carillonistes de Catalunya queda formalment
constituïda pels següents socis:
President Sr. Jordi Cervelló Porta, de Tarragona
Secretari Sr. Ramon Gené Capdevila, de Cervera
Tresorer Sr. Casimiro Baró Garrofé, d’Algerri
Vocal 1r Sra. Estefania Rufach Fontova, d’Os de
Balaguer
Vocal 2n Sr. Cristobal Conesa Santacana, de Tarragona
Vocal 3r Sr. Evarist Giner Pérez, de Barcelona
Vocal 4t Sr. Just Arrizabalaga, de Barcelona
Vocal 5è Sr. Xavier Juan Vives, de Cervera
Vocal 6è Sr. Jaime León Andres, d’Os de Balaguer
Vocal 7è Sra. Anna Mª Reverté Casas, de Barcelona
Finalment, s’autoritza plenament al Sr. JORDI
CERVELLÓ PORTA i al Sr. RAMON GENÉ CAPDEVILA,
com a President i Secretari respectivament, per a que
puguin desenvolupar davant la Generalitat, l’Agència
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Estatal d’Administració Tributaria i restants organismes
públics i privats, quantes actuacions siguin necessàries
o convenients –inclosa l’esmena dels presents Acordsper a la correcta tramitació i inscripció de la modificació
estatutària aprovada i de la nova Junta Directiva elegida.
El P. Valentí Tena del Monestir de Montserrat expressa,
en nom de tots, als membres sortints la gratitud per la
tasca realitzada i agraeix especialment als membres de
la nova Junta Directiva la seva disponibilitat per treballar,
amb un sol cor, per les campanes, els campanars i els
campaners de Catalunya.

6

Informacions, precs i suggeriments.

El Sr. Jaime León, d’Os de Balaguer,
president sortint, informa de la intenció de restaurar
els jous de les campanes de Vilanova de Prades i la
necessitat de que la nova Junta treballi per assolir una
bona sintonia amb les diferents empreses instal·ladores,
atès que això beneficiarà a tots els socis. El Sr. Antón
Pedrós, de Cervera, recorda que des de sempre hi
ha desavinences entre Juntes d’Obres i els mestres
fonedors, però certament estaria bé de treballar-hi des
de la Confraria.
El Sr. Pere Giné, de les Borges Blanques, informa
detalladament del 4t. Festival de Repic de Campanes de
les Garrigues, que enguany tindrà lloc el 25 de juny a
Tarrés, així com del 2n. Concurs de Campaners de les
Borges Blanques, que es desenvoluparà el 23 de juliol.
Ambdues activitats es consideren molt convenients, per
vetllar i fer difusió del patrimoni campaner i compten
amb la col·laboració de la Confraria. Al respecte, el Sr.
Jaime León, posa de relleu que esser campaner és
fonamentalment una estima i, en conseqüència, els
premis del concurs potser no haurien de ser monetaris.

els corresponents repics de campanes, presentació de
les colles, una excel·lent ponència del P. Valentí Tena i un
reconeixement als campaners de Cubelles.
El Sr. Albert Magarolas, de Tarragona, proposa que
ateses les diverses queixes contra les campanes i les
últimes actuacions realitzades pel Defensor del Poble de
Catalunya amb els diversos Ajuntaments en la matèria,
caldria analitzar a fons la situació actual de les campanes
i els campanars, i realitzar en el seu cas, les actuacions
oportunes per a la seva protecció. El Sr. Ramon Gené, de
Cervera, Secretari entrant, informa que per la importància
de la qüestió caldrà certament treballar-hi fons, des de
Presidència i Secretaria, i assumeix personalment el
compromís de fer-ho.
La Sra. Anna Mª Reverté, de Barcelona, secretària
sortint, informa de que actualment la Confraria compta
amb dos Presidents d’Honor, el Mn. Vicenç Alfonso i el
Sr. Ignasi Cortés, i proposa que sigui nombrat també
com a tal el president sortint, Sr. Jaime León, per al seva
dedicació a la Confraria durant aquests anys. Sotmesa a
votació la proposta resulta aprovada amb l’abstenció de
l’interessat.
El P. Valentí Tena del Monestir de Montserrat recorda
els inicis de la Confraria de Campaners i Carillonistes de
Catalunya i la Trobada d’Os de Balaguer, que l’any vinent
assoleix la 30ª edició, motiu pel que proposa efectuar els
actes amb una especial rellevància.
Després dels precs i suggeriments dels assistents, que són
degudament ateses i que no es considera necessària la
seva inclusió a la present Acta, i no existint més assumptes
que tractar en l’Ordre del Dia, el President sortint aixeca
la sessió en l’hora indicada en l’encapçalament i es dona
per acabada la reunió.

Igualment, el mateix Sr. Pere Giné, de les Borges
Blanques, informa de la proposta d’excursió per a visitar
Poblet. El preu de l’entrada, amb guia, sortirà per 10.-€ i
el dinar posterior, per a qui estigui interessat, al preu de
12.-€.
El Sr. Josep Mª Gómez, de Sant Climent de Llobregat,
exposa àmpliament la trobada dels campaners del Bisbat
de Sant Feliu de Llobregat a Cubelles, en motiu del 20è
aniversari del campanar de Cubelles, que comptà amb
9
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Al Campaner de Palau d’Anglesola
En record del campaner, Jaume Tarragona
Francesc Balsells

E

l traspàs del popular campaner del Palau
d’Anglesola, Jaume Tarragona i Ortet, tingué
lloc el dia 26 de gener d’enguany. L’endemà se
celebraren les exèquies a la parròquia palauanglesolina,
acompanyades dels tocs –ara electrificats- d’unes
campanes que ell havia tocat durant més de seixanta
anys. En Jaume assitia cada any a les Trobades d’Os
de Balaguer, participant en els habituals tocs des del seu
inici. Fou vicepresident de la Junta de la Confraria durant
una pila d’anys, com recordava Mn. Vicenç Alfonso i
Miret –que en fou el promotor i, també, president- en
l’homilia del funeral, a part de remarcar-ne anècdotes
de la llarga trajectòria com a membre de la Confraria.
Abans del comiat, Josep M. Freixes interpretà la cançó
El Campaner, especialment composta per als assistents
a Ós i del tot idònia en aquell emotiu moment.

Maria Lluisa López

É

s per a mi especialment una molt trista notícia,
ja que va ser el Sr. Jaume qui, a la mort al mes
de març del meu mestre Francesc Codina l’antic
campaner de Castellterçol, va venir al seu enterrament
em va dir que havia de seguir amb el seu llegat i que
m’esperava a Os de Balaguer per posar-me la insígnia de
campanera, ell sempre deia que vaig ser l’última persona
a la qual li havia lliurat la insígnia de campanera.
Si us plau aquestes humils paraules volen ser un
homenatge per a ell i la seva família.

La defunción del campanero Jaume Tarragona i Ortet,
tuvo lugar el pasado 26 de enero, y el día siguiente, se
celebraron las exequias acompañadas de los toques
que interpretó durante más de sesenta años.

Jaume, asistía en los encuentros en Os de Balaguer y
fue el vicepresidente de la Junta de la Cofradía. Antes
de su despedida, se interpretó “El Campanero”.
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Vull compartir amb vosaltres, el
somni de qualsevol campaner
Maria Lluisa López

V

ull compartir amb vosaltres,
el somni de qualsevol campaner, el poder inaugurar
una campana.
Això va succeir el passat 09 de novembre de 2016, a L’Ermita de Sant
Miquel, que es troba als voltants del
Castell de Castellterçol.
L’Ermita de Sant Miquel és una
capella romànica de principis del
segle XII; conserva la seva configuració original i la trobem citada en
el testament de Tedmar Mir, el 1111.
Té adossada una sagristia, gairebé
tant gran com la capella, que va
ser construïda durant el segle XIX.
Es troba als voltants del Castell de
Castellterçol. El Castell és un monument històric. Juntament amb el seu
entorn, són béns declarats d’interès
cultural pel Ministeri de Cultura
(Decret del 20-4-1949) i la
Generalitat de Catalunya
(Decret del 30-10-1993).
Com podeu veure a l’enllaç
adjunt, s’estava restaurant
l’Ermita quan ens van robar la campana i, va ser ar-

ran d’aquest succés, van decidir
encarregar-ne una nova, que curiosament ha estat fabricada per
La històrica foneria gironina Barberí, recentment desapareguda
(per les dates podria ser que fos,
si no la darrera, una de les darreres campanes fabricada per
ells).
Cada any es celebra L’APLEC de
L’Ermita de Sant Miquel, el segon
diumenge d’octubre, sent el passat
09 d’octubre 2016 quan s’inaugurà
la nova campana. Vaig tenir l’honor
de ser la campanera encarregada
de que aquesta ens fes sentir els
seus primers tocs (a mi m’agrada
més dir paraules, perquè sóc de les
persones que creuen que les campanes ens parlen i tenen el seu
llenguatge propi, amb les variants
en els seus tocs, segons la zona on
es facin, com les llengües). I us puc
dir que la nostra Miquela sona molt
bé i ens va fer sentir amb alegria
el toc, creat per la campanera pel
seu bateig, “El Toc de la Miquela”,
que cada any es sentirà a l’aplec de
L’Ermita de Sant Miquel.

La Ermita de San Miquel, capilla
románica conservada desde principios de s. XI y considerada bien
de interés cultural, se encontraba en
fase de restauración cuando robaron su campana. A raíz del suceso,
decidieron encargar una nueva, fabricada por la histórica fundición Barberí (ésta fue una de las últimas que
fabricaron) y, recientemente, volvió
a desaparecer.
Como cada año, el pasado 9 de octubre se celebró El Aplec de la Ermita y se aprovechó para inaugurar la
nueva campana, llamada “Miquela”,
y apadrinada por miembros de la
fundación Josep Maria de Anzizu. Yo
misma, tuve el honor de ser la campanera encargada de que ésta nos
hiciera sentir sus primeras palabras.
“El Toque de Miquela”, se apreciará
cada año durante El Aplec.

La campana va ser batejada
amb el nom de Miquela,
i va ser apadrinada per
membres de la fundació
Josep Maria de Anzizu (
JM Anzizu, Terry Roberts,
Jordi Costa i Montserrat
Castanys).
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Campanes, campaners i
celebracions especials
Josep-Maria CURRIÀ CURCÓ

E

nguany que celebrarem
a Os de Balaguer la XXX
trobada
de
Campaners
de la Confraria de Campaners i
Carillonistes de Catalunya tindrem
un altre motiu de joia ja que la World
Carillon Federation ha acceptat
la candidatura de Catalunya –
Barcelona per realitzar el seu XIX
Congrés Mundial de Carillonistes, i
que durant el seu post-congrés hi
haurà diferents actes a les ciutats
de Tarragona, Cervera, Les Borges
Blanques, Lleida, Os de Balaguer i
als Monestirs de les Avellanes i de
Montserrat. I parlant de carillons
cal recordar que el del Palau de la
Generalitat de Barcelona disposa
de 49 campanes de diferents mides
amb un pes conjunt de 4.898 kg.,
el qual ens ofereix una amplitud
sonora, harmònica, melòdica i
rítmica, especialment durant els
concerts de carilló a càrrec de la
seva concertista titular, que és
l’Anna Reverté. Pensem que es

el segon carilló instal·lat a l’estat
espanyol si bé destaca pel ser el
primer quan a funcionament. És
tracta d’un carilló de concert, amb
una extensió de quatre octaves
cromàtiques, inaugurat el 21 de
desembre de 1976, pocs mesos
abans del restabliment de la
Generalitat de Catalunya.
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Quan al gaudi de les campanes
en general hem de concloure que
el més accessible, però, és el so
de les campanes que procedeix
dels campanars existents a gairebé
totes les poblacions de Catalunya,
i en santuaris i monestirs, i que
es poden escoltar per tothom i de
manera freqüent. Si bé l’existència
dels carillons arranca a Flandes,
Bèlgica, cap a l’any 1510, l’origen
de la “matèria prima”, la campana,
ve de lluny ja que se’n troba restes
cap al 2250 a.C. Pensen que durant
segles, la campana ha constituït
l’únic mitjà d’informació de la
col·lectivitat en una gamma de sons,
ritmes i intensitat que li son propis. I
es que aquest mitjà de comunicació
s’ha pogut escoltar en diferents
registres com són els repics de
festa, marcador d’hores i quarts i,
per al cristians, anunciador de les
diferents celebracions litúrgiques i
també esdeveniments de condol o
de joia. En ciutats més petites on
l’agricultura i la ramaderia tenen
especial importància, han existit
tocs de tempesta, alarma, foc, etc.
Abans d’acabar cal fer un esment
especial al paper que les campanes
encara tenen per solemnitzar
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episodis destacats en la vida dels
pobles, de les nacions i de grans
actes de diversa índole: religiosos,
musicals, polítics i commemoratius,
com és el cas de cridar l’atenció per
l’arribada de personatges il·lustres,
concerts simultanis i cronometrats
en campanars de distintes ciutats,
i actes multitudinaris com les
diades nacionals de Catalunya
en que les campanes, o bé sonen
simultàniament en indrets diferents,
o només repiquen i volten en
un de sol per marcar l’inici de la
commemoració de la festa nacional
de Catalunya. Aquest va ser el cas
de l’última diada Nacional de l’11
de setembre de 2016. Per a aquest
esdeveniment en que fou escollida
Lleida com un dels cinc llocs de
concentració del territori, en que
s’aplegaren desenes de milers de
persones, en el nostre cas a la llera
del riu Segre al seu pas per la ciutat
de Lleida, s’escollí l’esplendorós
campanar de la nostra Seu Vella,
especial pel seu passat històric i
significat artístic i monumental. De
tal manera que el repic i voltejat de
les seves campanes va ressonar
directament a Lleida i es va transferir
a la resta de ciutats de concentració,
i en definitiva a tota Catalunya, a
través de la retransmissió simultània
pels mitjans de comunicació

habituals, com la ràdio i la tv, i en
diferit a través de nous sistemes de
comunicació a la resta d’indrets fora
de Catalunya.
I es que, a més de gaudir i divulgar tot

el conglomerat de possibilitats que
ofereixen les campanes, i tot el món
que les envolta, cal que en deixem
constància i en fem pedagogia de
cara a les noves generacions.

Este año en Os de Balaguer se celebrará el XXX Encuentro de Campaneros,
evento compartido junto la noticia de la aceptación de Cataluña para realizar
en Barcelona el XIX Congreso Mundial de Carillonistas.
El Palacio de la Generalidad de Cataluña, durante los conciertos de carillón
de Anna Reverté, es el mejor lugar para apreciar el sonido de las campanas;
se piensa que se trata del segundo carillón instalado en España y el primero
en funcionamiento.
Durante siglos, la campana ha constituido el único medio de información, y se
ha podido apreciar durante los actos más destacados, como la Diada Nacional
en 2016, dónde se escogió el campanario de la Seu Vella, en Lérida, como
lugar de concentración y repique que resonó por toda Cataluña y más allá.
13
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50 campanes a la Sala Pau
Casals de l’Auditori de Barcelona
Anna Maria Reverté

A

quest és l’any del XIX Congrés Mundial de Carilló,
que la Confraria de Campaners i Carillonistes de
Catalunya està organitzant, amb el ple suport de
la Generalitat de Catalunya.
Aquest congrés vol donar a conèixer el carilló al nostre
país, alhora que els tocs de les campanes de vol també
faran sentir la seva veu per acompanyar festivament
aquest esdeveniment.
Entre totes les activitats programades destaquen els
concerts oberts a tothom durant els 5 dies del congrés,
de l’1 a l 5 de juliol, i els 3 dies del postcongrés, del 6 al

8 de juliol.
www.carilloncongress2017.com
Hi haurà concerts al Palau de la Generalitat, però també
en molts d’altres indrets.
Un dels més destacats és el que s’oferirà, juntament amb
la Banda Municpal de Barcelona, a la Sala 1 Pau Casals
de l’Auditori de Barcelona, el diumenge 2 de juliol a les
19 hores.
Per primera vegada a la història, aquest escenari acollirà
un carilló de 50 campanes, no us ho perdeu!

Torrelavit. Campanes que reviuen
Jaume León

A

quest mes de febrer l’Alcalde
de Torrelavit Ramon Riera
i el Regidor de promoció
econòmica Victor Climent, juntament amb un tècnic, varen visitar el
campanar de les Borges Blanques
després de fer un contacte amb la
Confraria de Campaners i Carrillo-

nistes.
L’Ajuntament de Torrelavit vol posar
en marxa un altre cop les seves
campanes i per això buscaven el
millor sistema per poder-ho fer. A
les Borges els nostres socis Pere
Gine, Jordi Gomes i Olga Vila ens
varen ensenyar el campanar i el
sistema de electrificació que ells
fan servir.
Felicitem al consistori de Torrelavit perquè s’ha de reconèixer el seu esforç per donar vida
un altre cop a les campanes,
quan hi ha altres poblacions que
s’empenyen en emmudir-les.
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Este mes de febrero el alcalde
de Torrelavit, Ramón Riera, y el
concejal, Victor Clemente, visitaron
el campanario de Les Borges
Blanques. El Ayuntamiento de
Torrelavit quiere poner de nuevo en
marcha sus campanas.

2017

Les campanes, símbol de comunitat
Ramon Gené Capdevila Secretari de la Confraria de
Campaners i Carillonistes de Catalunya

C

om hom sap i recull el nostre refranyer popular, la
unitat fa la força. Tant en
els Evangelis com en les cartes a
les primeres comunitats cristianes
que trobem reproduïdes en el Nou
Testament és ben present també
aquesta crida a la unitat (vegeu, per
totes, 1Cor. 1, 10-16). Al Regne de
Déu no hi ha pas partits ni faccions
ni preferits ni desterrats, tots som
fills de Déu, tots som del Crist.
A ningú se li escapa que la Santa Església Catòlica i la resta
d’esglésies o confessions cristianes
estan realitzant en els últims decennis importants esforços per afavorir
els seus lligams, destacant el que
les uneix per sobre el que les diferencia, a fi de poder treballar plegats
pel bé comú de la humanitat (Ecumenisme).
Aquesta reflexió ve a tomb perquè
precisament en el vídeo del Sant
Pare Francesc per al primer dia
del present any 2017, en que tracta precisament d’aquesta qüestió,
s’utilitza la imatge de les campanes
i els campaners com a símbol de la
unitat de la comunitat cristiana. Els
campaners, sense obliterar la seva
pluralitat i diversitat, uneixen les
seves mans i coordinen les seves
forces per a fer sonar la campana.
[Podeu visualitzar el vídeo, titulat
“Christians serving humanity”, al
web: www.thepopevideo.org].
I és que en efecte, les campanes
són comunitat i no hem d’oblidar
que la utilització tradicional de les

campanes està íntimament relacionada amb la creació de comunitat i amb la seva cohesió social i
els campanars de cada poble, vila
o ciutat constitueixen un veritable
signe d’identitat dels respectius nucli de població.
Com a campaners doncs, penso
que hem d’estar orgullosos de la
nostra tasca, i saber treballar plegats, juntament amb els responsables parroquials, i si s’escau amb
les administracions públiques amb
competències en matèria cultural i
els diversos estudiosos i aficionats
en la matèria, per defensar, mantindre, recuperar i promocionar sempre la tradició cultural, musical i religiosa de les campanes.
Amb el desig que aquestes
Trobades de Campaners a Os de
Balaguer, impulsades pel qui fou
rector d’aquesta localitat, Mn. Vi-

cenç Alfons, i que arriben enguany a
la trentena edició, ens ajudin a prendre consciència col·lectiva i a compartir projectes i anhels, entrebancs
i esperances, per molts anys i bona
Trobada. Que sonin les campanes!

The Pope Video - January: Christians
serving humanity. Pope´s Worldwide
Prayer Network. Centro Televisivo
Vaticano.
La
Machi.
AdHoc
Producciones. Índigo Music Design.
Getty Images Latam. Aleteia

Como dice el refrán, la unidad hace la fuerza.
El vídeo de Sant Pare Francesc, utiliza la imagen de las campanas y los
campaneros como símbolo de la unidad de la comunidad cristiana [www.
thepopevideo.org]. Las campanas están relacionadas con la creación de
comunidad y con su cohesión social, y los campanarios constituyen un
signo de identidad.
Como campaneros debemos trabajar juntos, junto con los responsables
parroquiales, administraciones y aficionados, para defender y mantener la
tradición de las campanas.
Con el deseo de que estos Encuentros de Campaneros nos ayuden a tomar
conciencia y compartir proyectos, tropiezos y esperanzas, por muchos años
y buen Encuentro. Que suenen las campanas!
15

www.trobadacampaners.com

2017

“Arientzako kanpai jole eskola”
Julen Abasolo

E

ste año 2017 vamos a completar 10 años en nuestra
andadura como escuela de
campaneros.
Teniendo en cuenta que en el Valle
de Léniz, nuestra comarca, vivimos
en un entorno muy poco sensible
con las campanas, es motivo suficiente para celebrarlo. Han sido 10
años desde que tuvimos la vena de
recuperar los toques de los hermanos Madinabeitia de Josejuakinena
y creamos un sistema audiovisual
para poder aprender esos distintos
toques delante del ordenador antes
de subir a las campanas. Y como
no, una década desde que nosotros
mismos aprendimos a tocar y tocamos campanas.
Nuestra constante, en este tiempo,
ha sido el reunirnos al menos una
vez a la semana para tocar nues-

tras campanas, que de otra
forma están enmudecidas
en nuestra parroquia de Arientza de no más de 20 vecinos. Aquí no caben volteos
ni automatismos, todos los
toques propios o aprendidos
que llevamos a cabo son
badajo en mano.
2016 ha sido un buen año, en
el grupo somos más: Mikel,
joven de 18 años entusiasmado con las campanas, y su
hermano Jon.
Además, el año pasado también
participamos en el concurso de
Borges Blanques. Estuvimos en
Meruelo y en la cita de Amurrio
y tocamos campanas en la
TABAKALERA, centro internacional
de cultura contemporánea, de
Donosti, en unas jornadas sobre
“destiempo”.
En primavera convocamos por primera vez un concurso de fotografía
con el tema “Campaneros”, con un
resultado más que aceptable, llegaron para participar 123 fotografías
de todo el territorio estatal y de
Méjico. Aprovechamos este espacio que nos ofrece el Batall para
agradecer a todos los campaneros
que colaboraron en su divulgación
y como no, a los que posaron para
los fotógrafos. Esto nos da pie en
un futuro a un nuevo reto: visitar
a todos ellos.
Con todo ello, en nuestros cajones se va acumulando material diverso sobre nuestra
actividad: fotografías, videos,
artículos de prensa, eventos
y demás. Por ello, para que
no queden en el olvido, deci-
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dimos crear nuestro blog “KANPAI
JOLEAK”, donde estamos colocando toda nuestra actividad para
que pueda consultarlo quien así lo
desee.
Estamos en la red: https://kanpaijoleak.wordpress.com/, que para nosotros es nuestro almacén de datos
y escaparate público.
Nuestra web abunda en fotografías
y videos y los textos están todos en
euskara, nuestra lengua. Ahí están
los traductores de Internet para el
que los quiera usar, no son buenos
pero te aproximan bastante.
No obstante, para los que no tengan problemas en comprender castellano aquí va una pequeña clase
de euskera, un pequeño diccionario
para situarse al menos en la página
principal de nuestro blog:
KANPAI JOLEAK Arientzako kanpai
jole eskolako bloga = “CAMPANEROS, El blog de la escuela de campaneros de Arientza”. Es el título de
nuestra página.
Zer da hau? = “¿Qué es esto?”.
Donde explicamos brevemente
nuestro blog.
Arientza = “ Arientza”. Es el nombre
de nuestro barrio o parroquia. Dentro de esta pestaña están Gure kanpaiak= “Nuestras campanas ”, un
inventario de las tres campanas con
las que contamos. Gure joaldiak =
“Nuestros toques”, donde están los
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13 toques recogidos en Arientza,
grabados y montados a modo de
karaoke, para poder aprenderlos. Y
Eskolaren jarduera = “Actividad de
la escuela”, donde mostramos los
distintos eventos que hemos organizado nosotros mismos, como por
ejemplo el concurso de fotografía

del último año.
Idatziak= “Textos”. Son artículos de
prensa clasificados. Argitaratutakoak = “Publicados”, son artículos
donde se nos menciona. Guk esandakoak= “Contados por nosotros”

son artículos escritos por nosotros y
que han sido publicados, como bien
puede ser este mismo. Beste batzuk = “Otros”
Bertan egon gara = “Aquí hemos estado”. Es donde por orden alfabético
aparecen reportajes fotográficos de
todos los sitios en los que hemos
estado. Todavía nos faltan algunos
para subir.
Bideo eta audioak = “Videos y audios”. Aquí encontraremos reportajes de televisión y radio donde
aparecemos.
Gogoko joaldiak = “Toques con encanto”. Son videos de toques que
de alguna manera nos han marcado, y son dignos de este espacio
Gehiago = “Más”. Es la última

pestaña y en ella, ponemos otras
cosas también de interés pero que
no entran en las anteriores clasificaciones.
Estamos también en Facebook, lo
que nos permite divulgar nuestro
blog y su vez contactar y ver lo que
hacen los demás.
Para acabar un comentario más: el
salto a la red, ha sido un paso más,
quizás porque nos ha arrastrado la
corriente o porque dicen que ahí
está y tiene que estar todo el mundo.
Pero no es así, ahí no están esos
campaneros que admiramos y nos
gusta estar con ellos y sus campanas, Internet no va con ellos. Que
no nos fallen las piernas para seguir
subiendo a los campanarios como
lo han hecho desde siempre aquí
y allí los campaneros y que la “red”
recoja los frutos.

Són 10 anys de la inauguració de la escola de campaners a la nostra
comarca, la Vall de Léniz. Amb una dècada hem recuperat els tocs manuals
de campanes dels germans Madinabeitia de Josejuakinena i els hem
reproduït i ensenyant al nostre poble.
2016 va ser un bon any, participant en diferents concursos i jornades,
destacant el primer concurs de fotografies de campanes, que es va celebrar
al març, amb un resultat òptim de participació de tot el territori estatal i de
Mèxic; motiu per agrair la participació i que dóna peu al repte de visitar-los
a tots.
Amb tot el material aconseguit, hem creat el Bloc “Kanapi Joleak” (https://
kanpaijoleak.wordpress.com/), que abunda en fotografies, vídeos i textos en
euskara, la nostra llengua; d’aquí a la nostra incorporació a les xarxes socials.
No obstant, que no ens fallin les cames per seguir pujant als campanars.
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Què cal guardar i a on ?

Anton Pedrós i Puig. Grup Campaners de Cervera
campanes, senceres, trencades,
seccionades, desmuntades... I la
major part, si no totes, plenes dels
tristament excrements de les aus
que solen freqüentar les nostres
torres.

Q

uè cal guardar i a on,
naturalment dels majorment
mal endreçats – sinó bruts
– campanars d’arreu, de les nostres
contrades i, sobretot, els que no es
solen visitar; els inclosos en itineraris
turístics o en visites novelles o bé
ja estaven força nets o bé els han
acabat d’endreçar.
Al llarg dels anys deu ser un centenar
de campanars els que hem pujat:
sigui per curiositat, aprofitant visites
comunitàries o turístiques i també,
cal dir-ho, pel simple plaer de que
és un “viatge” per les alçades que
molt ens plau. Poques vegades ho
he fet en solitari i majorment els
acompanyants solen ser familiars,
amics o persones d’una certa edat
amb els que compartim el lleure
quotidià que deriva vers aquest
fantàstic món campaner i que amb
la jubilació la vida ens permet.
Des de molts anys, hi ha una cosa
que particularment em preocupa a
part de la conservació dels edificis
que no sempre sol ser la idònia però
que no sol estar a l’abast de les

petites comunitats de campaners o
semblants i que sempre hi fa falta la
important aportació dels estaments
culturals, polítics o bé d’ambdós.
S’hi observa una abundància –
relativa – de deixalles les que es
poden veure als campanars o en
els seus accessos que podríem
qualificar de importants des del punt
de vista històric dins de cada torre o
nucli de població. No ens referim a
deixalles per llençar sinó a objectes
en forma i volum que seria greu que
no es fes el possible per conservar.
No es gens estrany contemplar en
aquestes visites una vella màquina
de rellotge i en un costat semblants
restes de pedra d’una antiga obra,
que en el seu temps foren les
peses que eren la força motriu
imprescindible pel seu mes o menys
exacte funcionament. Resten allà
perquè el seu volum i el seu pes
no farien fàcil la seva retirada fins
a l’abocador o fins als contenidors
de brossa.
Ens allarguem una mica més i
podem arribar fins les restes de
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És una llàstima i a la vegada trist
que la curiositat no porti als pot ser
mals dits campaners o encarregats
del funcionament de les campanes i
rellotges que pugen als campanars
amb alguna freqüència a netejar
aquets elements que no aporten
res més que deixadesa i que en
altre lloc es podrien veure amb més
pulcritud i amb més ordre que no
entre restes d’obra o similar. I de
passada el veïnatge en podria estar
cofoi.
I no pretenem ser més ordenats
del que som ni mestres en cap
d’aquests conceptes exposats puig
no és més que una opinió molt compartida dins el nostre ambient però a
nivell personal també voldria eixamplar la gravetat d’aquesta realitat.
En les visites a aquestes construccions s’acostuma anar acompanyat
de persones – clergues o no – a les
que el campanar com a conjunt de
l’església no els es foraster: a preguntes d’aquestes restes solen donar una informació prou detallada
dels seus antecedents del element
en qüestió i del motiu que fa que
estiguin allà deixats (abandonats)
esperant que amb els anys en una
neteja descontrolada, tot aquest
patrimoni desaparegui. Per què no
documentar aquestes informacions
i baixar-les a peu de carrer pel coneixement dels propis feligresos?.
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Contem en aquest comentari els
petits estris, de poca importància o
de complement del que al seu dia
formava part d’una campana i que
per substitució de la mateixa per
reparació o per altres motius pugues
quedar inservible. No afecta aquest
punt anterior a les campanes pròpiament dites a les que ja més endavant en faré referència.
És important la informació que ens
poden donar les simples restes
d’uns vells tirants de ferro que
situarien el seu forjat dins un època
molt concreta; la forma de treballar
el material, els recursos emprats
per la seva unió com serien els
sistemes de soldadura, etc. que en
moltes ocasions són desconeguts
per bona part de nosaltres. I
si parlem d’algunes parts dels
capçals – majorment de fusta – ens
ensenyen sens dubte els arbres a
que pertanyien i que també el seu
treball manual ornamental situa la
campana als seus orígens mes o
menys austers o abundants i podem
establir l’àmbit social que podia
assumir el seu muntatge.
Sobre els eixos de rotació – entenem els extrems horitzontals de
la campana – que permeten que
els seus moviments siguin regulars,
també tot un món a descobrir; el perquè aquests no són d’acabat cilín-

dric sinó cònic i la seva peculiar
construcció que en ben poques
vegades va d’un extrem a un altre. Per algun motiu solen ser de
fixació independent al seu jou i al
contemplar alguna deixalla d’una
inexistent campana intentes arribar-ho a entendre moltes vegades sense, naturalment, aconseguir-ho. Algunes d’aquestes
parts queden amagades quan
contemplem les campanes en ús i
penjades al seu lloc de tradició.
Altre apartat curiós trobat en bona
part de campanars i que aquests
ja difícilment es podrien canviar
de lloc. Són els complements
intermediaris entre les cordes
o sistemes d’accionament i el
propi batall. Una classe magistral
d’imaginacions posades a la
pràctica i quasi sempre fàcils
d’entendre i que solem veure a peu
de terra i fixat a les seves parets. En
cas de reformes importants en les
construccions o en els sistemes de
tocs, caldria documentar cada un
d’aquests elements sobreposats i
tenir cura de que si la restauració
ho permet, deixar-los al seu lloc
per poder justificar la seva antiga
utilitat.
I no ens volem oblidar de les campanes, dels bronzes. També n’hi ha
de trencades i inservibles i que on
són mai podran servir per res. Sabem que no és fàcil baixar-les per
estudiar la seva possible reparació
i que tampoc esta a l’abast de la
força natural que un grup de forçuts
campaners puguin portar a terme.
Tampoc el seu cost és prohibitiu
com per no engegar un projecte
de documentació per una posterior
restauració o si més no per poderho ensenyar dins de la pròpia parròquia o en un espai adient com se-

ria una sala expositora o museu.
Aquí voldria posar un afegit de fins
on cal que es projecti la restauració
d’una campana. Un vell dilema
entre campaners, historiadors i
fonedors i que el seu propietari sol
ser el poble. Quin criteri es fa servir
per si val la pena invertir en poder
recuperar una campana o si és més
aconsellable guardar-la per exhibirla i en el seu lloc i proveir-se d’un
de nova. Els museus tenen molts
elements que no tots superen els
cent anys... Potser seria una fita per
considerar aquesta xifra d’anys com
a límit per la consideració o no de
element històric.
Estaria bé que la Confraria de
Campaners i Carillonistes de
Catalunya
es
manifestes
al
respecte o bé que organitzes
una o unes jornades per polsar
l’opinió d’aquestes parts inicialment
implicades. De ser unànime el criteri,
al seu moment es podria aconsellar
el camí a seguir quant es presentés
alguna acció que per ideologia sol
ser polèmica.
Uns bons exemples del criteri de
documentació i conservació del
propi patrimoni el troben prou
explícit a campanars propers a les
nostres cases: Os de Balaguer,
Esparreguera,
Tarragona,
Les
Borges Blanques, Cervera....... i
segurament altres.
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Les Campanes continuaran
batallant
Ramon Gené Capdevila Campaner i poeta

Les campanes continuaran repicant,
arreu de la terra,
i a Os de Balaguer!

Batallaran i voltejaran,
amb joia, a oració i a festa,
i amb esperança en lo toc darrer.

Sou, Os de Balaguer,
un poble petit, però amb l’encant,
d’esdevenir la capital dels campaners catalans,

Campaners d’arreu, enorgulliu-vos,
de ser la veu de Déu, i del poble, pel poble...
I no defalliu, no perdeu el seny, no deixeu vostres cants!

I si mai la fal.lera polític-modern-ecològic-ateísta,
volgués silenciar-vos... les campanes,
continueu,
sempre,
sempre,
batallant.
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El Campanar, les Campanes i els
Campaners de Cervera
Ramon Gené Capdevila. Associació Cultural Campaners de Cervera

E

l campanar de Santa Maria
de Cervera, d’arquitectura
gòtica, amb vuit costats
iguals amb les arestes ressaltades
a semblança del de la Seu Vella de
Lleida i d’uns 50 metres d’alçada,
s’aixeca per sobre de l’església de
Santa Maria i de la Paeria, essent
espectacular la visió del conjunt des
de la plaça Major de la ciutat. Si
bé fou plantejat conjuntament
amb l’església, a finals del
s. XIII, la seva construcció
s’estengué durant els s. XIV i
XV, fins que l’any 1442, sota
la direcció del mestre d’obres
Pere de Vall-llebrera es va
concloure la volta i els vuit
amplis finestrals d’arc apuntat.
Tot pujant fins al pis de les
campanes (130 esglaons)
podem admirar el comunidor,
el rellotge de sol, les marques
dels picapedrers a la paret de
l’escala de caragol i dues sales
interiors: la sala dels contrapesos,
habilitada en els últims anys com a
espai expositiu, en que podem trobarhi les peses del primer rellotge, les
tenebres o matraques de 1672 i
diversos capçals de campana, entre
altres; i la sala del rellotge, en que hi
ha tant el mecanisme de 1968 que
fa funcionar l’espectacular rellotge
que dóna a la plaça Major com
l’antic mecanisme de 1871 realitzat
pel rellotger alemany Constantino
Bauknecht, així com la clau de volta
esculpida amb la imatge de Santa
Bàrbara, patrona dels campaners.

A dalt, al pis de les campanes, el
lloc més conegut i més concorregut
de tot el campanar, hom hi troba
6 campanes, cadascuna amb el
seu nom concret i la seva nota
característica, que són, per ordre a
partir de l’escala i en sentit horari,
les següents: Onzena (Fa), Trinitat
(Sol), Carranca (Sol#), Nova (Re),

Seny o So Major (Mi), que és la
campana més gran, amb un pes
d’unes quatre tones i data de l’any
1424, i Tibau (Do). Igualment, cal
destacar-ne les tenebres i el pedaler
per efectuar alguns dels tocs.
Finalment, trobem el terrat o mirador,
conegut amb el nom d’“ereta”, que
és fruit de les reformes de la segona
meitat del s. XX, des del que obtenim
una visió espectacular de la ciutat
de Cervera i els seus voltants i on
trobem encara dues campanes
més, la de les Hores, protegida per
una cúpula amb ceràmica blanca i

blava, i l’Anna, encarregada de tocar
els quarts.
Els Tocs. Actualment les campanes
de Cervera continuen essent
tocades de forma manual, igual
que fa centenars d’anys, essent
un dels principals campanars de
referència de Catalunya i motiu de
legítim orgull per a la ciutat. Així, de
forma continuada, s’executen
el toc de festa, el de morts i
el de funerals. Igualment, es
toquen de forma puntual el
de foc, el de sometent, el mes
de Maria i el toc del temps,
que s’executa cada any el dia
de Santa Bàrbara. Especial
rellevància mereix la consueta
del campanar de Cervera
de l’any 1807, conservada
íntegrament, que detalla de
forma exhaustiva els tocs de
campanes, les dates en què
s’havien d’efectuar i la forma
d’executar-los.
Els campaners. La voluntat de
l’Agrupació Cultural Campaners
de Cervera no és altra que la
salvaguarda de la tradició campanera
a la ciutat, procurant el manteniment
dels campanars cerverins i les
seves campanes i, en particular, del
de l’església de Santa Maria de
Cervera, la preservació dels tocs
manuals tradicionals i la difusió
d’aquest
important
patrimoni,
material i immaterial, tant als propis
cerverins com arreu, formant part
activament de la Confraria de Campaners i Carrillonistes de Catalunya.
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Neix el grup de Campaners de Santa
Maria de Montblanc (Conca de Barberà)

Jesús Martínez Casanelles
Campaners de Santa Maria de Montblanc

L

’agost de 1986 es va produir
una important intervenció al
campanar de la parròquia de
Santa Maria la Major de Montblanc
(Conca de Barberà). L’empresa de
Salvador Manclús (València) va
despenjar les campanes del rellotge
de l’espadat que hi ha a la façana i
les va instal·lar al campanar major,
situat a l’absis. Les va dotar d’un nou
conjunt de jou i contrapès metàl·lics i
va instal·lar electromartells i motors.
D’aquesta manera, les campanes
podien repicar (rellotge, missa diària,
difunts...), fer el mig volt (diumenges
i festius) i voltejar completament
(grans solemnitats). Manclús va
fer el mateix amb la campana que
ja hi havia a l’absis, substituint
l’antic capçal de fusta per un altre
de modern. Amb aquesta reforma
es van acabar els tocs manuals
de campanes i els campaners,
l’últim dels quals va ser en Maties
Pàmies Ribes (1931-2010). La

nova instal·lació es va inaugurar
oficialment el dia 7 de setembre
de 1986 a les vuit del vespre.
Tot seguit, les tres campanes:
Hores (1510), Quarts (1625) i
«Pa i Nous» (1814) van convocar
els montblanquins a la Salve
Solemne que, com és tradició, es
canta la vigília de la Festa Major.
A partir de 1998, les campanes van
deixar de ventar i només tocaven
mitjançant electromartells.
La convocatòria d’unes Festes
Extraordinàries de la Serra, va
motivar un grup de montblanquins a
recuperar-ne el toc manual. Primer
es va fer una revisió i posada a
punt dels instruments, amb l’ajut de
Protecció Civil de Montblanc, i el dia
21 de maig de 2016 a la tarda, es va
fer una jornada de portes obertes al
campanar, seguida d’una xerrada
al Museu Comarcal de la Conca de
Barberà. Es va fer una exhibició dels
antics tocs de la parròquia, recollits
a finals del segle XIX pel cronista
Ramon Cantó, i tothom qui ho va
voler va poder-les tocar. Per primera
vegada en divuit anys, es van ventar
la dels Quarts i la de «Pa i Nous»,
però encara faltava recuperar la
resta. Aquesta diada va comptar
amb l’impuls de la Comissió de
Festes de la Serra i el suport de la
Parròquia de Santa Maria la Major
i l’Ajuntament. La bona resposta de
veïns i institucions va estimular els
futurs campaners a completar la
recuperació del campanar. L’agost
de 2016, l’empresa instal·ladora
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de campanes i rellotges Carvajal
Corredera, d’Alcoletge (Lleida), va
iniciar els treballs. Es van revisar
tots els ancoratges de la instal·lació;
es van greixar els coixinets; es
van canviar les corretges que
subjectaven els batalls i es van
assegurar; es van soldar uns braços
nous a cada jou per poder-les
ventar, es va retirar el motor de la
campana Maria dels Àngels (1998)
i, finalment, es van repassar els
electromartells. El dia 7 de setembre
de 2016, trenta anys després de la
desaparició dels tocs manuals i, en
directe per la Xarxa de Televisions
Locals, els Campaners de Santa
Maria s’estrenaven oficialment
convocant a la Missa vespertina i a
la Salve Solemne.

Amb aquesta intervenció es
perseguia dotar els tocs de
campanes d’una utilitat real, més
enllà de la recuperació d’un element
patrimonial sonor, important, però
desfasat. Per aquest motiu, els
campaners van crear un toc de
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Neix el grup de Campaners de Santa Maria de Montblanc

campanes nou per a la processó
de la Mare de Déu de la Serra,
que només es produeix quan hi ha
festes extraordinàries, cada deu o
vint-i-cinc anys. Quan la Verge va
sortir del seu Santuari, va començar
a ventar la campana dels quarts
(petita). A mesura que s’anava
acostant, s’anaven afegint la resta,

de petita a gran, fins que al moment
de la seva arribada a la parròquia
tocaven totes quatre alegrement.
El dia de la tornada de la imatge al
monestir de la Serra es va fer a la

inversa. En un principi ventaven
totes i, a mesura que s’allunyava
s’anaven aturant (de gran a
petita), fins que a l’últim tram
de la processó només tocava la
petita. El moment que la verge
va entrar a la seva església, es
va assenyalar amb un darrer
toc festiu ventant-les totes altra
vegada. En aquesta ocasió, els
campaners montblanquins van
rebre la visita dels Campaners
de la Catedral de Tarragona que
també van col·laborar en el toc.
A més, les campanes van tocar
manualment per acompanyar el Te
Deum Solemne que es va cantar
el dia 8 al migdia i per anunciar
l’Ofici del dia 9 al matí. Passades
les festes, el dia 23 de setembre
a la tarda, el Grup de Campaners
de la Catedral de Tarragona
va convidar els campaners de
Montblanc a participar en el toc
que acompanya la processó de
la relíquia de Santa Tecla. Un
intercanvi que posa de manifest
els beneficis de la col·laboració
entre les diferents colles de les
nostres contrades.
Després de l’èxit de la recuperació
dels tocs manuals de Montblanc,

En agosto de 1986, se llevó a cabo una intervención en
el campanario de Santa María la Major de Montblanc
para mecanizar el toque de campanas, de esta
manera, las campanas podían repicar y voltear; con
esta reforma se acabaron los toques manuales.
Para la procesión de la Virgen de la Serra, se creó
un nuevo toque donde las campanas abrumaban
el protagonismo. Para la ocasión, se recibió la
colaboración de los Campaneros de la Catedral de
Tarragona. Pasadas las fiestas, Tarragona invitó a los
campaneros a participar en el toque de la procesión de
Santa Tecla; un intercambio que pone de manifiesto
los beneficios de la colaboración. Tras el éxito de la
recuperación, los campaneros se encargarán de tocar
durante los actos de Todos los Santos, entre otros.

els campaners, en sintonia amb la
Parròquia de Santa Maria, s’han
encarregat de tocar la vigília de
Tots Sants, el dia de la benedicció
de la reforma de la Plebania (20
novembre), a la Missa del Gall
(tocs de convocatòria i Glòria),
el Diumenge de Rams (Missa i
benedicció) i la Vetlla de Pasqua
(Glòria). Està previst que tornin
a fer-ho per les Festes de Sant
Maties (Salve i Missa), per Corpus
(Missa i processó), la setmana de la
Parròquia (xerrada i portes obertes),
per la Mare de Déu d’Agost (Missa)
i per la Festa Major (Salve i Missa).
Actualment, el grup està format
per: Laura Anglès Requena, Judit
Albalat Gao, Gerard Bosch Romero,
Immaculada Bové Vidal, Iban
Casanovas Cortés, Aina Casanovas
Cervelló, Judit Cervelló Lladó,
Pau Cervelló Lladó, Jordi Cervelló
Porta, David Ferran Anglès, Josep
M. Ferran Maronda, Joel Folch
Carratalà. Toni Lladó Sans, Jesús
Martínez Casanelles, Ramon Palau
Folch, Sergi Romero García, Arnau
Sans Bové, Martí Sans Bové, Josep
M. Sans Esplugas, Gabriel Serra
Cendrós, Agustí Solé Llort.
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Els tocs de campanes de Cervera:
la veu de la misericòrdia de déu
Ramon Gené Capdevila Secretari de la Confraria de
Campaners i Carillonistes de Catalunya

C

apbussejant en la història,
remenant entre documents
antics en els arxius, hom
redescobreix curiositats i s’enduu
a voltes sorpreses ben agradables
com la que hem disposo a relatar-vos
avui. La primera notícia documentada
del patrimoni campaner a la nostra
ciutat de Cervera, i que no fa pas cap
referència al majestuós campanar
de Santa Maria de Cervera –de fet
encara tardaria força anys a acabarse-, ni a les campanes, ni als tocs
específics que s’executaven, ni als
campaners que en tenien cura, sinó
a l’efecte que el seu toc provocava
en l’ànima de les persones que
les escoltaven amb les degudes
disposicions.
El document en qüestió és la
Butlla de Roderic [Rodericus],
arquebisbe de Tarragona, en la que
concedeix indulgències als veïns
de Cervera [Cervaria] que al primer
toc de campanes [cimbali] preguin
agenollats. La citada butlla, sobre

pergamí i amb el corresponen
segell, fou emesa a Tarragona el
7 de març de 1305 i actualment
es conserva a l’Arxiu Comarcal
de la Segarra (codi de referència
ACSG220-30-T1-3965)
podent
ésser consultada també per Internet,
gràcies al procés de digitalització
per gigafoto impulsat des de l’Arxiu
i desenvolupat per Josep Giribet i
l’empresa calidos.cat.
El signant de la Butlla és l’arquebisbe

Roderic o Rodrigo Tello o Téllez,
probablement originari de Sevilla,
que havia estat bisbe de Segòvia
i fou arquebisbe de Tarragona des
de la seva elecció, que s’estima
entre els anys 1288 i 1290, fins a
la seva mort, el 13 de desembre de
l’any 1308. Va emprendre diversos
projectes, entre els que cal destacar
l’encàrrec d’ubicar la tomba de Sant
Cebrià al presbiteri de la Catedral
de Tarragona, al lloc que ocupava
el cor.
El seu contingut, com hem anticipat,
és concedir indulgència a tots els
cerverins que preguin agenollats
tan bon punt escoltin el primer toc
de campanes del matí. Aquest toc
senzill, que s’executava segurament
fent voltejar un únic seny, el d’Oració,
serà conegut com a toc d’oració i és
el primer que trobem documentat a
la nostra ciutat.
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En l’acurat estudi del Dr. Josep M.
Llobet i Portella, “Les campanes de
l’església de Santa Maria de Cervera
(1338-1880)” publicat a Miscel·lània
Cerverina 16 (2003), i de consulta
obligada per a qui vulgui conèixer
l’evolució de les campanes i els tocs
del nostre campanar, documentava
com a primera notícia coneguda de
les campanes de l’església de Santa
Maria de Cervera que ja el 1338 el
Clavari municipal de Cervera pagà
vint sous a Guillem Lluçà per tocar
el Seny del Lladre i tretze sous a
Pere del Quer per tocar el Seny de
l’Oració tots els matins tal com era
acostumat. Entenem que aquest
costum provenia, com a mínim, de
més de trenta anys abans, quan
el Bisbe Roderic va dictar la butlla
d’indulgències esmentada.
La paraula indulgència prové del
terme indult, que significa amnistia
o perdó d’un deute o una culpa
merescuda. De conformitat amb la
teologia catòlica, amb el sagrament
de la confessió rebem el perdó de
Déu i recuperem la unió amb Ell.
Déu, aquest perdó, ens el dóna
gratuïtament atès que ens estima,
però implica un propòsit d’esmena de
la nostra vida així com de reparació
del dany causat, mitjançant les
bones obres en aquesta vida o bé
en el Purgatori per entrar totalment
nets Cel. La indulgència és doncs
la remissió de la pena temporal
merescuda pels pecats ja perdonats
que el fidel, realitzant l’obra de pietat,
penitència o de caritat prescrita i
complint determinades condicions,
obté per mitjà de l’Església.
Les indulgències poden ser plenàries
o parcials, segons alliberin total o
parcialment de la pena temporal
merescuda pels pecats, es poden
guanyar per a un mateix o per a
un difunt i són possibles gràcies a

Els tocs de campanes de Cervera: la veu de la misericòrdia de déu

Butlla de Roderic, arquebisbe de Tarragona, en la que concedeix indulgències
als veïns de Cervera que al primer toc de campanes preguin agenollats.
Foto: Josep Giribet/calidos.cat

l’infinita Misericòrdia de Déu i el seu
Amor per nosaltres. Cal ressenyar
al respecte que, recentment, ha
conclòs l’Any de la Misericòrdia,
impulsat pel Sant Pare Francesc,
que ha possibilitat a molts cristians
assolir la indulgència plenària.
En conclusió, com a campaner
de Cervera des de fa força anys i
com a cristià, per la gràcia de Déu,
des del Baptisme, ens resulta molt
interessant que aquesta butlla
-el primer document existent del
panorama campaner a la ciutat de
Cervera- no posi l’èmfasi ni en el
campanar, ni en les campanes, ni en
els campaners, ni en els tocs, sinó,
precisament, en la Misericòrdia de
Déu. Les campanes es configuren
doncs com un instrument adient
per a la comunicació i el toc de
campanes com un recordatori per
abandonar-se a l’Amor Infinit del
Creador.
Tant de bo els campaners i tots els
que apreciem el so de les campanes

puguem conservar sempre el
patrimoni espiritual, cultural, musical
i antropològic de les campanes, i
les campanes continuïn essent la
veu de Déu en el món, enmig de la
societat secularitzada actual.
Hojeando entre documentos,
descubro la primera noticia
documentada del patrimonio
campanero
de
Cervera,
haciendo referencia al efecto
que su toque provocaba en el
alma de quien lo escuchaba. El
documento, la Butlla de Roderic,
fue emitido en Tarragona, en
1305, y actualmente se conserva
en el Archivo Comarcal de la
Segarra
(código ACSG22030-T1-3965). El firmante de la
Butlla, es el arzobispo Rodrigo,
obispo de Segovia y arzobispo
de Tarragona, quien emprendió
varios proyectos, entre los que
cabe destacar la ubicación de
la tumba de San Cipriano en la
Catedral de Tarragona.
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L’últim campaner d’Oronès
Cassimir Baró

Q

uan els vilatans d’Oronès enfilaven el camí que els
duia a l’èxode del poble que tant estimaven (degut
a les aigües del pantà de Camarasa), tant sols les
campanes de l’església seguien voltejant, era en Pere Pau
el campaner d’Oronès, que pres d’una fúria manicomial,
seguia voltejant-les, com si hagués arribat la fi del món.
L’alcalde Cosme Xatart, el cridava i l’hi deia que l’hora de
marxar havia arribat, (ell havia donat paraula al President
de la Diputació, que seria l’últim en abandonar el llogaret).

Pere Pau ni tan sols l’oïa. En la seva febre de perllongar la
vida del poble d’Oronès repicava batalls i es penjava a les
cordes que voltejaven les campanes amb felera de posseït
¡Pere Pau ! Ja podeu parar, no queda ningú al poble,
digué l’agutzil.
¡ Tant se val ! Tocaré fins aixecar les pedres, repicaré
mentre hi hagi una casa en peu.
Apa baixeu! Tothom ha d’abandonar Oronès.
Jo no em moc del meu lloc. Sóc el campaner i ací restaré
mentre hi hagi campanes.
És que l’alcalde ho mana !
Jo no obeeixo aquestes ordres! Sé la meva obligació.
¡Pere Pau! cridava l’alcalde dins la fosca de l’escala del
campanar, ¡Pere Pau! ¡Campaner!
L’alcalde i l’agutzil pujaren escala amunt arrimant-se al pilar,
i arrossegant els peus graó a graó degut a la negra foscor.
Quant arriben a dalt, Pere Pau féu com si no hagués arribat
ningú.
Pere Pau per qui toqueu?
Toco per mi.
Va escriure en J. Carner Ribalta
Vinga no sigueu beneit! Es hora d’anar-nos-en.
Jo no em moc d’ací.
a SICORIS ( biografia d’un riu
No vegueu que les aigües pugen?
Tant-se val! Jo no abandono les campanes.
catala) New York 1941
Morireu ací ofegat !
No hi fa res! He nascut campaner i moriré campaner.
A Oronès vaig néixer i a Oronès acabaré els meus dies.
Volgueren forçar-lo però Pere Pau agafant un enorme batall l’aixecà i digué amb veu terrible:
El qui s’acosti el mato!
Després de raonar el deixaren al campanar.
Els digué: no deixo el campanar ni que em matin.
Pocs dies abans de la inauguració de la central de Camarasa, aparegué el cos del campaner Pere Pau, surant pel
llac.
A la Baronia de Sant Hoïsme existia entorn a aquest fet una llegenda de que certs dies de l’any en finar la tarda, hom
podia oir el campaner Pere Pau repicant les campanes d’Oronès.
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Voluntaris d’Os de Balaguer
Jaume León Andrés

30 anys , quasi dues generacions de voluntaris col·laborant en un
esdeveniment que ha esdevingut referència dins del món cultural i
tradicional català.
Serveixi aquesta pàgina de reconeixement de tants osonencs, que han
mantingut l’esperit d’il·lusió i sacrifici, durant tants anys.
VISCA ELS VOLUNTARIS D’OS DE BALAGUER

Preparant el mandongo

Els joves a punt

Amb tota la maquinaria

A 100 graus

El repartiment

Feina feta
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