
Imaginació i"popularltat
en la música comparsera

Durant una trentena d 'anys,en-
tre els 1850 i 1880, a Vilanova es va
viure, cada diumenge o dilluns de
Carnaval, una gran diada, no sola-
ment pel fet de la sortida de les
Com parses al carrer, que d 'ai xó tot
I'ambient vilata encara en viu, sinó
també per la Competencia Musical
que trobá I 'origen i el creixement
precisament en el marc de les com-
parses una vegada situades en el
moment culminant del seu final, en
el clos de la placa de les Cols , Ara:
ens adonem que la placa dóna per
ben poca cosa -ara se n 'haurla de
dir placa deis Cotxes- en una vila
com I'actual que s 'ha multiplicat
per sis o per set , Per altra banda, ja
no sabem res de I 'esmentada
Competencia.

Al cornencarnent d'aquells anys
50 hi havia tres petites orquestres
per a les ballarugues. Eren les de
Bonaventura Cassanyes, Salvador
Tries i Angel Font. A més a més,
peró, entre elsnostres, casa sí casa
no, hi havia unatornada de músics
que era com una mena de rebost
per als dies que la vila necessitava
més tocadors. Eren els anornena-
ment
«m úsics de Carnaval». Eren gent
del món treballador, menestrals,
pagesos i artesans. que sabien
haver-se-Ies amb el violí, el clarinet
i el trombó. Vilanova era una Viena
en petit. Aixó ens diu clarament,
per tant, que la cultura, musical i
no musical, de la seva gent, gaudia
de bona salut. Com havia nascut
aquest anhel d'enlairament popu-
lar? No cal ésser massa doctes en
história i en pedagogia. freníem un
poble que era senzillament aixó:
poble. Ras i curt. .Aquests rnúsics
tant ajudaven en ocasió de la Festa
Major, d'una cercaxlla, del Com-
breqar general cern de la setrnana
Santa. No havien d 'acudir als
torasters per a les necessitats mu-
sicals, com hem de ter ara.

Peró fou en els successors de
les dites orquestres quan s'inicia,
de fet, la Competencia Musical
comparsera. Hi ha en I'escenari de
la vila les orquestres de Jaume
Puig, que després havia de prendre
el sobrenom d'« Els Vells», i de Je-
roni Parera. Quan aquesta desapa-
regué en sortiren dues per a
reernplacar-Ia. Eren les deis

Brindis a una represa,
personificada en el
compositor vilanoví
Pere Mila.

gaven cap a I 'entusiasme, feren de
la placa I 'empori de I 'espetec
musical més engrescador que mai
hagi viscut Vilanova. Ara, així, a
corre-cuita, es fa difícil de passar al
paper el delit, I 'expectativa, el
puritanlsrne', el partidisme, la
cridória i I 'acalorament que es vis-
qué aquells anys entre músics i
poble. Qui en vulgui més, queacu-
di, si li plau, al llibre sobre el
Carnaval vilanoví i hi trobará tota
I-'amplada i la robustesa d'aquest
moment emocionant que vivien els
nostres antepassats escoltant les
músiques, enmig de la febrada que
hi posaven. Ano, durant aquells
anys,. fou certament el zenit de
I 'ambient carnavalesc segons estil
vilanoví. Era com la corona artísti-
ca que els vilanovins posaven a
Ilurs festes, com hi posaven la coro-
na de la caritat en la Cavalcada a
favor deis centres benéfica, per él

malalts, pobres i vellets, cavalcada
de la qual, ai!, ningú no es recorda.

Molt abans d'arribar a les aca-
bailes del segle tot aixó se n 'aná en
orris. Els successors d 'aquel les
orquestres, els mestres Emili
Guasch, Eudald Amat, Josep Esco-
fet, Francesc Montserrat i Jossp '
Planes ja palparen corr» minvava
I 'afecció i I 'afició musical i com
s'ensorrava la competencia. L'epo-
ea d 'or de la música local s 'havia
acabat. Com s'havia acabat l'época
slrnultánia, de 1'«Havana Xica».
Tot va junt. Com sempre. Quan hi
ha decadencia, tot decau. Quan hi
ha exuberancia, tot és puixant. No
hi ha res que hi sigui excepció. Des
de Ilavors només hem viscut de
records. Tristos records, quan hom
els rememora des de la galvana
que traginem de tants anys.

* * *

mestres Magí Sans, «El Maqinet»
que li deien, que portava el motiu
d'«Els Joves», i d'Antoni Urgelles,
anomenada «Els Vius», perqué «El
Viu» era el nom amb que el director
era conegut,. En pl fort de I 'epoca hi
hagué una gran competició entre
aquestes dues. A més, per acabar-
ho d'arreglar, la del «Maginet» era
l.'oquestra del Casino Artessá, Iloc
deis «senyors», i la de I'Urqettes ho
era del Centre Artesa, d 'ambient
més popular, que també es mira-
ven dereüll.

Posad es a la plaga de les Cols,
aquestes tres orquestres, principal-
rnent , acornpanyades de les bandes Aquella xafegada musical, que
militars i de cases de beneficencia .. es valia de contradanses,.' masur-
que venien de Barcelona i d 'altres ques, polques, vals-jotes i america-
Gitltats, que també les arrosse- nes que els mestres locals treien de

29



lIur inspiració, sempre pensant en
I 'acte de la plaga de les Cols,ha
arribat al non plus ultra de la
decrepitud actual, que és quan,
enmig d'una gent artísticament i
cívicament deseducada, des de fa
vlnt-l-cinc anys, el 1955, des del
moment de la represa de les Com-
parses, es concreta en la marxa «El
Turutan,'amb el seu ominós corejat
«No t'aclares, no t'aclares ... » en
lIavis d'una gent que no esta ni a
les beceroles del seu propi idioma,
demostració de xaronisme, de mal
gust, de decadencia, dtnooeráncra
d'inconsciéncia, impropis d 'un
poble que s'estima. I valgui
com a aclariment, perqué sinó em
podrien penjar la Ilufa, o el que
sigui, que «El Turuta» és, al meu
criteri, una marxa val ida, marcial,
incitadora, per a unes formacions
militars, pero inadequada total-
rnentper a un esbargiment popular
ciutadá. Llegiu, si us plau, només
el que dic. Es senzillament deplo-
rable, de la mateixa manera que ho
seria acompanyar una processó del
Corpus amb la cadencia d'un vals,
posar fons a la joia d 'unes noces
amb la marxa fúnebre de l' «Heroi-
ca» de Beethoven, celebrar el
Nadal amb tonades carnestolten-
queso Acadascú, el que sigui seu.

Aquest any, aquesta lamenta-
ble i péssima mala tradició podria
ésser que es comencés aesquincar

.. amb I'aparició d'un himne a les
,Comparses, originald'en Pere
Milá i Amell, el qual, conscient de
la rnlqradesa «turutaire», s'ha Ilan-
cat a la creació d'una peca apro-
piada per a la barrila comparsera.
Benvinquda sigui!

Potser ell, fill o nét d'aquells
músics nostres 'que emplenaven
I 'espai amb notes de casa, és I 'ac-
tor del 'qual es val el geni musical
vilanoví somort, que vol ressorgir
de I 'empobriment col.lectiu a qué,
havem arri bat. Ho celebrem.

En Milá té guanyat un bon cré-
dit i nom com a persona dedicada

~ t,
<,.~'.

tota la vida a I 'activitat musical.
son molts anys amb les regnes a
les mans de les orquestres de bal!
vilanovines, . Elirigint agrupacions
corals, fent arranjaments per a
ballables i creant-ne de propis.

Ara, doncs, conscient d'aquesta
necessitat, s'ha dedicat a muntar
una obra que aquests dies interpre-
taran la vintena de bandes que
vindran a aromar I 'ambient vilano-
vi amb música pensada especial-
ment en la festa popular més gran
del món com són les nostres
Comparses. La gent hi dirá la seva.
Ens plauria que fos una aprovació i
una Iloa. Pero podria ésser que hi
hagués opinions per a tots els gus-
tos. Alerta! Perque de la mateixa
manera que és dificil tenir compor-
tament senyorial i dernocratic quan
hom ha rebut II ícons ben contraries
i I'unic que es pretén, en el fons, és
continuar-les, i és dificil emocio-
nar-se davant una obra d 'art
auténtica quan hom només ha vist

pintura de brotxa grossa, que és la
que veiem en tantes cases sobre el
bufet del menjador, també n 'és
quan l'otda no ha estat alimentada
per a assaborir quelcorn que vol
recollir un patec. popular tot mante-
nint-se noble. A mi em sembla
que -en Pere Mila, amb I 'aportació
de la séva obra vilanovina, ens ve a
dir, ciar i nft: «Ha arrtbatI'hora de
reprendre aquell carni». Es el camí
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del qual he fet esrnent quan Vila-
nova era, en aq uell parell d' hores
vuitcentistes de la plaga de les
Cols, tot irn brodat de música
popular de casa. La música per a
les nostres Comparses ha d 'anar a
cavall de la imaginació i de la popu-
laritat. Popularitat no vol dir
rebregament.

A Vilanova ara es fan concursos
literaris per a donar a conéixer
personatges i epoq ues, i s' h i repar-
teixen premis a adults i a quitxalla.
Tot el que es faci sempre és poco
Pero crec terrnarnent que ha arri bat
el moment d' iniciar, 'de cara a di ns
i a fora, un certamen. ben pensat,
per a tots els compositors que
puguin dir una paraula musical, a fi
de poder disposar d 'obres aptes
per a la diada comparsera, que si-
guin himnes, cancons, i també de
peces d 'esperit catala per a les
ballades que els comparsers
haurien de fer en les places de la
vila, i no com ara que es limiten a
saltar i brincar i fer la passada.
L'Escola de Música hi hauria de fer
el seu paper. Ves a saber si el dia
de derna no serien els seus actuals
alumnes els qui podrien canviar el
panorama musical vilanovi i ajudar
a retornar-lo a I 'esplendor del segle
passat. Recordem les peces que
ens dóna el conjunt «Coto f luix».
els diumenges de Carnaval, a la
tarda, a la placa de les Cols. amb
les Danses de Vi lanova i altres
balls que hi toca. Tot pleqat esde-
vindria, n'esticmés que segur, una
notable contribució a trobar-nos a
casa, a festejar més tot el que és de
casa, a ésser més nosaltres ma-
teixos, a ésser, simplement,
nosaltres, i a sentir-ne el goig.

Xavier Garcia

Soci simpatitzant:

No faltis a la nostra Comparsa .

. T'esperem.
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LES COMPARSES DE VILA·NOVA

Aquests que segueixen a conti-
nuació són el text i la melodia de
I'obra «Les Comparses de Vilano-
v.a», lIetra i música originals del
compositor vilanoví Per::eMila, als

quals es fa referencia en I'article de
Xavier Garcia, que aquest any
veurem estrenada el diumenge de
Carnaval per les bandes de música
que tindrem entre nosaltres.

2a

Al davant, la bandera,
darrera, els comparsers,
tot marcant alegres les passades
per moltes places i carrers.
Els joves, barretina,
les noies, el mantó.
Quan s'ajunten totes les banderes
fa que visquem el bo i millor.

Tornada
És Carnaval; tot és festiu.
De caramels avui és dia.
Quan les comparses van passant,
fins a grapats en van tirant
els comparsers amb alegria.
Vibra la gent; petits i grans,
tots som herois, com d'una gesta,
que tanta joia és en comú,
i a Vilanova i la Geltrú
avui és dia de gran festa.

la

Ja han sortit les comparses;
de lIuny les veig venir.
Sento que es desperta I 'alegria
a dintre meu aquest matí.
Ja s'apropen les parelles;
vénen pel meu carrer,
porten bellugueig i so de música
i el goig que viu el cornparser.
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