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M USICA ENT'RE SI L:ENCIS

Xavier Orriols Sendra,
etnograf

Les viles de Vilanova i La Geltrú
també varen participar de les grans
manifestacions barroques de la
Setmana Santa que coneixem amb
el nom de processons.Els diferents
passoso misterisque rememoren les
principals escenes i personatges de
la Passió de Jesucrist, representad es
de forma plóstico. acompanyades
de confrares i penitents, i desplegant-
se pels carrers en els vespres i les nits
deis dies sonts. varen ser una presen-
cia obligada durant segles davant
els ullsdeis nostres corwllotons.

Aquestes manifestacions no eren
pos improvisades, sinó que eren
regides per un ordre ben mesurat
-perfectament dissenyat, en diríem
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ara- que donava com a resultant
un corprenedor espectocle.
Imatges, portants, colvorls. pendo-
nistes,cordonistes, consideres, arren-
gleradors, penitents, improperis,
sibil,les, dolors. cadenes, manaies,
otxes. brandons, vestes, curulles,
veis, peinetes, anagrames i ensen-
ves eren molts deis elements que
desfilaven pels corrers. enmig de la
nit i del silenci solament trencat per
la remor de les cadenes, el cant
deis consideres i la música, que
entre nosaltres, amb el onvs. va anar
prenent un determinat corócter.

Antigament s'estilava acompanyar
els passos amb petits cors de can-
tors acompanyats per petites for-
macions instrumentals, que a voltes
es redu'len a un sol instrument, els
quals salternaven desglossant
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determinats cants coneguts com a
motets o vetsets.i també més com-
plerts com els Misereres, Stabat
Mater o Salves, tal com en alguns
indrets encara es pot sentir actual-
rnent. Heus ací que en algun
rnornent. a Vilanova i la Geltrú
aquests cors anaren desapareixent
i restaren solament al costat deis
misterisles petites formacions instru-
mentals, les quals anirien elaborant
un discurs musical propi. el qual es
perpetuara amb el nom de vetsets.

Durant dos-cents anys els mestres
de capella de les porróqules vilano-
vines -Sant Antoni, Santa Maria i la
Immaculada- i altres músics vincu-
lats amb les confraries, varen com-
pondre dins d'aquesta modalitat, la
qual es distingeix pel seu aire fúne-
bre i pctétic. pero tocat per la joia
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de la propera resurrecció que
esclotoró en la nit de la Pasqua.

Les peces són interpretades gene-
ralment per tercets o trios. compos-
tos de dos instruments del mateix
poi i un boix. tots ells sempre instru-
ments de vent: flautes, clarinets o
trompetes, amb el baix de metall,
ñscorn. trornbó. bombardí o tuba.
Més modernament també hi tro-
bem saxos. Els versets s'estructuren
en dues parts ben definides que s'e-

xecuten sense repetició, alternant-
se amb els cants deis consideres.
Del limitat volum de les redu'ldes for-
macions en resultava un equilibri
soníc general on ningú feia mal a
ningú i els espectadors sentien sola-
ment la música del misteri que
tenien davant i quan deixaven de
sentir el que sollunvovo. cornenco-
ven a sentir el que venia.

Lescomposicions més antigues que
es conserven són de finals del segle

Gravats d'Enric C. Ricart '

XVIII i són localitzades a l'orxiu de
Santa Maria de la Geltrú, on també
shl troben mostres de la modalitat
abans esmentada de l'alternanc;:a
amb el canto

Les darreres composicions són de
músics encara vivents, efectuades
els anys quaranta o cinquanta
-Pere Miló. Eduard Vidal- i més
recentment Poquita Roig. Enaquest
lIarg període, entre tots sobresurt
Magí Sans i Bartomeu (1843-1918),
mestre de capella de Sant Antoni,
per la quantitat de composicions
que va llegar, conservades gracies
a les gestions fetes a principis deis
anys cinquanta pel musicóqrof i crí-
tic Joan Alemany Moya.

La desaparició de les processons de
Setmana Santa arran deis canvis
socials i les directrius del Concili
votícó 11, ocorreguda a Vilanova el
1974, va liquidar també el genere.
Durant la cécodc deis vuitanta es
pogueren escoltar versets en recitals
efectuats en recinte toncot. com el
que es va fer a la Masia Nova o en
algun domicili particular, o els múlti-
ples que es feren any rere any al
Círcol Coróllc la nit del Divendres
Sant, acompanyant diversos mun-
tatges para-teatrals, amenitzats per
un grup de músics que ens auto-titu-
larem Amics deis Versets.

Des de l'onv 1992 tornen a ser pre-
sents als carrers en el matinal Vio
Crucis de la parroquia de Mar, tot
reprenent una antiga practica tren-
cada just quaranta anys abans.

45


