
L'ESCOLANIA I LA CAPELLA DE MúSICA DE LA

PARROQUIA DE SANT ANTONI ABAT

(AcabamenU

da. Davant de les nombroses despeses de la parroquia

-s' estava ultimament al temple- els obrers i el rector no

volien augmentar la mesada. No comparegueren a cantar

uns dies senyalats. A la fi féu una mena de concordia,

signada per tots els músics, els obrers i el rector. L'acte fou

convingut davant el notari vilanovÍ Caries Cassany, el 1747:

Aquesta mena de concordia és formada per dotze punts,

que foren aprovats pel marques de Campo Fuerte. Per

aquest nou reglament els joves entren a la capella i comen-

cen a aprendre «Música y canto llano» y després «cantaran

solos en las funciones que tenga la Capilla en la Iglesia

Parrql». Ben aviat rebien c1assed'un instrument i cant gre-

goriá. Anava a cárrec del mestre «hacer un vestidito de diez

reales de ardies en moneda del país».

Al cornencarnent del segle referit hi hagueren serioses

discussions per al proveiment de la placa d'organista. Els

mernbres del jurat que havien de proveir la placa d 'organis-

ta eren els doctors Mateu Ferrer, organista de la catedral de

Barcelona i Josep Vila , "Organista de la parroquia de Sant
Just i Pastor, de Barcelona. Aquesta , en una carta tramesa

al rector es queixen «de como van las cosas por Villanueva

y Geltrú, el Clero, los obreros, los miembros de la Capilla,

el Ayuntamiento, todos estan dentro de las discusiones».

Tot acaba amb el nomenament del mestre de capella: el

senyor Magí Sans. Aquest ensenyá música als preveres

parroquials i cada any lIiura una peca nova per a cantar a la

capella. És ell qui mana tapar I'orgue amb un tapís antic,

donat que la pols i fum danyaven I 'instrument, Cobrava ca-

da any dues-centes Iliures en moneda barcelonina.

Trobern sovintejades anotacions que fineixen I'any 1904
Es deuen a la má de mossén Jacint Pugés. Per elles veiem

que són suprimides moltes festes i funcions donats els

mínims i reduíts ingressos que a causa de la crisi eco-
)

nómica sofreix la ciutat.

Mentrestant la vida de la parroquia estrobava decadent.

Podem citar com extraordinari el que es feia en la diada de

la Festa Major. El dia abans ja es cantaven les completes.

El dia de la festa hi havia l 'ofici solemne, a la tarda els

Goigs, amb completes i processó amb «villancicos. a les

dues places de la parroquia i a la rambla lIarga. En aquests

tres indrets la processó feia una parada i es cantaven

aquests «villancicos». Cada any la capella se solia lIuir amb

la cantata quees feia «al alsar Déu».
Remarquem els cants que es feien en les processons de

rogatives de cada mes i els dies que es beneía el terme.

S'ha d 'assistir a tots els oficis «quando por algún motivo el

Rdo. Sr. Parrocho quiera que se cante el Rosario o Letania

de la Virgen o Letanias Mayores o de los Santos para implo-

rar de la Divina Clemencia el remedio de alguna particular

necesidad». Per cridar els músics hi havia un toc especial de

la campana petita. En sentir-la havien d 'acudir tots els mú-

sics. arnb instrument i hábit. Eren dispensats els qui treba-

lIaven lIuny al campo En les diades que venia el bisbe hi

havia quatre joves que tocaven els «rninistriles. i cobráven

vuit lIiures en moneda barcelonina.

Un document ben interessant que hem trobat és una

. carta dirigida al sr. marques de Campo Fuerte, en el qual
reclamaven d 'ésser «eximidos de concurrir a quintas y levas

de soldados, alojamiento, bagajes y demás cargas conceja-

les», com ho eren els de les capelles de Barcelona i altres

ciutats.

El document, dones, és del tot interessant per la situació

de la vida social vilanovina del segle XVIII. Amb tot, en

carta del 30 de ~ener de 1747, "el secretari del marques de

Campo Fuerte diu: <doscantores de Barcelona se encuen-

.tran en distinta situación que los de Villanueva y Geltrú,

además de que aquellos estan dentro de la obligación
cauóniga».

la instancia la firma el doctor Baltasar Antonio Gandu- Tot aixó que portem dit és la historia aproximada
110, rector de la parroquia de Sant Antoni abat. Amb tot, el daquest grup d'homes i d'infants que formaren la Capella

Regent de la Real Audiencia de Catalunya informa en carta parroquial de Sant Antoni abat. Ens podríem allargar fins

de I1 de juny de 1746que «Los regidores de las Villas de Vi- als nostres dies. Pero se'ns faria del tot difícil. Hauríem de

lIanueva de Cubellas y los de la Geltrú eximiran a los supli- parlar de I'empenta musical de mossén Dou, també hau-
cantes del alojamiento, bagajes', y demás cargas concejiles ríem de recordar mossén Pius Palias, anima de I'Escolania
impuestas directamente a las personas con independendia

. Montserratina, de la Geltrú. EII dona una bona ernpenta a
de los bienes, con la obligación de asistir siempre a las obli-

lactivitat musical de la ciutat. Ambdós foren assassinats
gaciones de la Iglesia como expresan en su recurso» y signa

en la guerra civil.
Feo. Mas y Güell, notari major de Barcelona, i Francesc ea-

I qui no recorda mossén Zacaries Cases, ValentÍ Sans,
sals, notari reial. i Joan AIsina i Cabanyes, notaris de Bar- J Pl . d ' It I d I I l ' .'r osep anas I a res e nom e s qua s no consta a arxiu
celona. . I?T . I l fl id .,~ , parroquia, ots, uns I a tres, trenaren a orent VI a musi-

Hern pogut trobar una cartá 'del tot curiosa. Es signada cal vilanovina d'aquelles époques.

per la totalitat de músics vells de la Capella, que demanen Deixó ací el treball mig embastat, Sigui com homenatge

que' malgrat no poder cantar se'ls continuí p~gant la mesa- a tots els músics anónirns, a aquells vilanovins, grans i xics,
da. Els cognoms eris són ben coneguts: Nin, Llanusa, Roig , que, fent pinya amb la Capella parroquial, dignificaren el

Miró, Mascaré. Ferrer, Puig, Carbó. culte parroquial i col.laboraren en I'engrandiment de I'acti-

A finals del segle, hi hagué una mena de vaga deIs can- vitat musical vilanovina ,

torso Demanaren al rector que els fos augn{entada la mesa- Josep M. Armesto i Miró
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