
RECORDANT AL
MESTRE PLANAS

Va ésser en un escrit publicat al Diari de
Vilanova en data 16 de setembre de l'any
1978 que, el desaparegut i estimat Jaume
Barb er a recordava els 50 anys de la
mort d'un músic vilanoví, el mestre Josep
Planas iFont.

Enguany, fa exactament 75 anys de la seva
mort i considerem que continua essent un
desconegut dels vilanovins. És per aixo que,
les a sota signants, familiars d'En Josep
Planas i Font volem agrair a la Revista "La
Porra" de l' Agrupació de Balls Populars, el
que puguem publicar de nou l' esmentat escrit
d'En Jaume Barbera, amb la finalitat de que,
la ciutat de Vilanova i la Geltrú tingui
coneixement dequi va ésserel mestre Planas.

"Si volem valorar els vilanovins destacats en
elmón de l' art que en el transcurs de mig
segle ens han deixat per sempre, hem
d' esmentar concretament la figura d' En Josep
Planas i Font, músic i compositor que va
deixar totalment acabades -i la major part
estrenades- una munió de peces musicals,

entre les quals s'hi compten sarsueles, cants
corals i religiosos, marxes processionals,
ballables i sardanes.

El mestre Planas fou un home que vivia i
sentia la música amb tota plenitud,
aconseguint fer de la mateixa una

extraordinaria "realitat" personal,
sempre explicable si es té en
compte que copsava aquest Art
com una fórmula propia per a la
consecució de la superació i
dignitat humanes.

Sense cap frustració en el
transcurs de la seva vida, el mestre
Planas -tot un tractat debonhomia
i d'honradesa ben entesa- no va
atribuir-se mai una falsa modestia
propia dels homes que volen ésser
condescendents amb tothom, pero
quemoltes vegadesmanifesten una
superioritat que els exclou de tota )~



simpatia; la modestia del mestre Planas era
innata a la seva manera de ser, i per tant,
hom l'hi adjudicava unes virtuts envejables.

Destacat deixeble del mestre Urgellés, va
saber treure'n profitoses ensenyances, i aixo
feu que sempre tingués en la més alta estima
aaquell que tan dignament va introduir-lo en
el meravellós món de la música.

Quan 1'home -jove encara- va escometre la
tascade lliurar-se plenament al goig mésgran
que vivia, ben aviat va conquerir un prestigi
per les sevesacti vitats com per la sensibilitat
que mostrava davant els seus alumnes.

Fou mestre de música i organista de la
Parroquia de la Immaculada i de diverses
Capelles de col-Iegis religiosos, ensems que
professor de música de l' Ateneu i director
de les masses corals de l'Orfeó Humorístic
"Grecs Grocs", "Orfeó Vilanoví", "La Unió
Obrera" i Coro de Mar "Els Pescadors".
Abans, pero, ja havia assolit primers premis
al Conservatori del Liceu barceloní, i havia

substituít al mestre Urgellés en moltes
funcions musicals: ~ .

Pero si volem arrodo••nir la personalitat
humana del mestte Planas, cal incloure les
seves activitats social s dintre el marc de
"La GreciaGroga", alaqual vaabocar-seen cos
i anima. Per a ell, la vida quotidiana sense
l' escalf d' aquella entitat, hauriá. constituit
un buit a les seves expansions amicals i de
franca companyia. Al redós de "La Grecia"
va organitzar i dirigir molts concer.ts, i sobre
tot, aquelles Caramelles que avui la gent
vella encara recorda amb complaenca.

1no voldríem deixar acabat aquest record
que fem del mestre Planas, sense consignar
que un altre dels afanys de la seva vida fou
la prosperitat de la Casa d' Empara,
benefactora Institució que en aquells temps
acollia un asil d'infants als quals se'ls hi
ensenyava la música, com a visió
corprenedora de la realitat d'un món que
sempre somnia amb un benestar social, i que
no ésres més que unjoc de paraules buides."
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