
Al voltant de les parróquies s'anaren formant des de

temps antic unes institucions musicals que tenien la

missió primordial de manten ir el cant i la música en

tots els actes religiosos. Tant l'Escolania com la Cape11ade

música que existia a la parroquia de sant Antoni abat, devia

haver comencat enllá deIs temps. Anys i anys feren créixer

aquesta escola musical infantil que juntament amb la cape-
11ade música formaren un conjunt notable- dins de la- vida

social d'aque11a Vilanova de Cube11es.

Aquesta escolania era formada per uns deu o dotze

escolanets. Mai no havia sobrepassat aquest nombre, o

almenys no hem trobat cap document a l' Arxiu parroquial

que ens afirmé s el contrario Des del segle setzé trobem ano-

tacions que fan referencia a l'activitat d' aquests minyons.

Un document signat a la parroquia, a la sagristia, el dia

17 de juny de 1697,ens diu que «Era tan la feyna y canturia

de la escola de myñons que el orgue major mai para de fun-

cionar, per 10tan manam a los membres de dita Cape11aque

no fasian ni soro11ni escandol ab las sevas canturias; y que

dor fet pel constructor, l' organer Luhiz Cherrer, de Valls.
- En relaciona la: composició: teclats, característiques,

meta11s, de la fusta. Tot hi resta ben especificat i ens dóna

una idea de com devia ser aquell ma jestuós orgue que des-

graciadament la má de 1'home crema en dies luctuosos i

tristos de l'estiu de 1936. Foren uns dies esfereídors que

acabaren amb el patrimoni artístic i religiós dels vilanovins.

En la cremada desaparegué, entre moltes obres .d'art,

aquest orgue, considerat entre els millors de Catalunya. El

metall, tot era plomb fi i estany, metall fi i fustes nobles,
caoba i marfil.

El 1772 era ja acabat i costa tres mill1iures catalanes. El

mestre de capella de la parroquia de santa Mafia del Pi i

I'organista de la Catedral de Barcelona certifiquem com

l"orgue és en11estit en el dit any. «Certificamos los baxos fir-

mantes como aviendo visurado al organo de esta villa de

Villanueva por comision de los Magnificos Obreros: falla-

mos ser la obra buena, solida.ry permanente» El document

resta signat el dia 16 de Maig de 1773.

L'ESCOLANIA I LA CAPELLA DE MúSICA DE LA

PARROQUIA DE SANT ANTONI ABAT

fasien 10assaig ab un dels orgues xics que estan a la sagris-

tia o a la capella deIs Dolors». Aquest document el signa el

Prior de la Venerable Congregació de la Mare de Déu deIs

Dolors. El petit orgue barroc que la mateixa congregació

tenia a la seva capella deIs Dolors -l'actual capella del san-

tíssim sagrament- era una bella peca,

Devia ser del tot plaent sentir el so de les fines xirimies,

els violins, els oboes, els fagots, els contrabaixos ... alter-

nant amb canon amb les veus blanques que provenien

d 'aquells infants vilanovins. Tot, emmarcat dins el nostre

.temple parroquial, aquest edifici magnífic, meravellós, tot

ell ornat de tapissos i de quadres, de bells retaules i treba-

Ilades reixes, de vitralls acolorits ... i tot arrodonit amb el so

bell i greu d'aque11 orgue tan formó s -veritable joia dins del

camp de I'organeria- que del seu feix de tubs d'estany fi i

de metall, expandia através de I 'aire del temple les notes

vellutades deIs flautats, el grallar de les musetes, o el crida-

ner so de la trompeteria: tot fent de música de fons a les

veus d'un cor d'infants i a les veus més treballades deIs

mernbres de la capella.

1no era poca la brama dels vilanovins en veure cada any a la

processó de Sant Antoni, a la de Corpus, o a la de Setmana

Santa, aquells minyons. Hi anaven juntament amb la cape-

Ila parroquial i amb el cor deIs saoer~ots beneficiats. 1 a la

mateixa processó hi tocaven els seus instruments.tot plegat

devia admirar i- els vilanovins, Aquesta capella,:
com la de la parroquia de Santa-Maria de la Geltrú, tenia

prohibit, seriosament, .anar a cantar a altres parróquies.
'. ,

Més d'un va perdre el seu 110cpel fet d'anar a cantar amb la

capella de música de Santa Maria de la Geltrú. Unes «pica-

ba;alles» pobletanes que ha arribat fins aís nostres dies.
, Un document original de I'arxiu parroquial ens parla del

primer pressupost de I'antic orgue parroquial. És un borra-

...

A final de 1772 trobem un «Conveni» entre els obrers

parroquialsi lacapellademúsicaes un primer documentque

ens parla clarament de com era composta la capella de

música i els instruments que shi tocaven. Aquestany hi ha
onze músics: 4 violins,2 clarinets, 1 trombó, 1 flauta, 1 con-

trabaix i lcornetí i un oboe. Aquests instruments, propietat

de la parróquía.es custodiaven dintre d'ella. Només es po-

dien treure per netejar-los. Algú m'ha referit la col.lecció

d 'instruments musicals antics que s'estavellaren i es cre-

maren després en l'assalt que sofrí l'esglésiaels mesos de

juliol i agost de 1936.

Els qui solien tocar a l'esglésiaeren eis mateixos que

despres amenitzaven els saraus que es feien a les cases

senyorials, als envelats, o a les funcions teatrals, pero tot

sota la mirada confirmada deIs obrers parroquials. Altra-

ment no tornaven a posar els peus al reciente parroquial.

Ens ha sobtat trobar les «Constitucions per 10 bon Go-

bern de la Capella de la Parral. Igla. de Sant Antoni abat».

Un redactat de l 'any 1786, compost per quaranta-quatre

punts tots ells detallats i argumentats. Sabem que cada mú-

sic cobrava una quarantó, els músics vells tenien privilegi

de tocar asseguts, i tenien la «severa obligació de tocar tots

els dies».
La quantitat que rebien, la perdien si mancaven a les ceri-

mónies a les quals havien d'assistir. Un puntafegeix: «1te-

nen la obligació severa de tocar en tots els Officis parro-

chials co es: Festes de la Obra, de les Cofrarias. miss as de

devotio, enterraments, rosaris cantats, Te-Deums, Siestas,

Novenas, Officis de Difunts, Procesons, Combrega Gene-

rals, y en totas aquellas que mani 10 señor rector o Obrers

de la Parroquia»: Un enfilall d'advocacions i d'actes litúr-

gics que ben segur devien omplir moltes hores del dia d'a-

quests músics i cantors .



L'ESCOLANIA 1 LA CAPELLA

Els «rninyons cantors» solien fer de solistes i rebien la

classe de música del mateix Mestre de la capella. Els que

solien perdre la veu cobraven fins que es podien valer per

ellsrnateixos. Remarquem les processons que en la diada

deIs sants Gervasi i Protasi es feien a la seva ermita marinera

erigida a ponent de la ciutat.Una processó que era composta

per <daSanta Cruz Parrochial, los estandartes de las Cofra-

rias, devotos.fieles, la.capilla de música con sus instrumen-

tos, los niños cantores, el reverendo clero parrcchial, la

Reliquia de la Santa Cruz, la Imagen del Santo Christo, la

bandera de la cofraria y el reverendo parroco».
Una descripció de com era la festa de la benedicció del

terme cap a finals del segle XVII: Allá es beneia tot el terme

i a la tarda hi havia un «sarau y dinar ab tots los membres

que havien vingut de Vilanova y los que agregaven de la
Geltr Ú. Els infants que volien continuar a 'la capella par-

roquial entraven a cantar amb el cor deIs sacerdots bene-

ficiats. Es vestien amb 1'hábit talar sacerdotal i amb un

roquet « pero sin bonete ni otra prenda sacerdotal». Canta-

ven tots els oficis de les hores amb la comunitat de pre-

veres.

En un diari d'un sacerdot, el doctor Pi, hem trobat un:

casque per la seva curiositat referir e: «Per la festa de la As-

surnrta de lo any 1756 dos musics de la nostra Capella ana-

ren a I'Offici I funtió ques feia a la parrochia de Cubelles y

enterats los señors obrers de esta parrochia instaren a lo

Batlle peraque los detingues o arrestes. Y aixi; foren tro-

bats per los arrevals de Vilanova ab lo instrument y ses mu-
siques sota lo bras. Tot plegat motiva un plet molt sucós en-

tre obrers -que solien manar més que el rector- i els dos

membres «fugitius. de la-capella. En darrer terme, el rector

hi posa la pau, expulsa de I'obra parroquial el qui els va

denunciar i als dos músics posa com a penyora no cobrar

durant un mes. Aquesta savia resposta del rector fou feta, a

finals de 1'any següent. Aixó vol dir que el plet dura més
d'un any. .

Sabem també els dies que solien fer festa. Fins i tot la
sevamotivaci ó, els que pagaven els m úsicsa fi que cantes-

sin en la missa que havien encarregat. Es conserva un in-

ventari on hi ha fins i tot les peces musicals que es cantaven

a la parr oquia , Peces d 'en Bail ón, Olcinelles, Serarols, Ar-

gay, Serra, Rius, Valls, Picaro!. Totes són a quatre veus i

ambinstruments musicals. Abunden els goigs, les misses,
els rosaris , els «villancicos », les completes, les marxes. els
duets....

Dóna la importancia que havia pres I 'organista el que

hem trobat a l'arxiu parroquial (a. 1756) unes «Ordinacions

de Organista». S'hi detallen els duets amb I'organista.

Més fets i esdeveniments podríem dir de la vida de la

capella al llarg del segle XVIII, pero preferim entrar en el

segle XIX, un segle del tot trist per a la vida musical vila-

novina i en general per a tot l'aspecte espiritual de la ciutat.

Amb les revoltes i esdeveniments polítics, la capella aná en

una línia de devallament. Fins a en Josep Garí que actuá

més de trenta-sis anys no trobem cap més persona destaca-

da en la vida musical religiosa. Aquest organista el conei-

xemper la seva vida musical i perqu e en assabentar-se que
l'organista de la Geltrú cobrava vuitanta lliures mentre que

ell en cobrava seixanta es queixá a l 'Ajuntament i al Bisbat.

Cal remarcar que a principis del segle XIX la nostra església

parroquial s'estava acabant i per tant les despeses eren for-
teso Mossén Mariá Bernades, el rector, davant el soroll i la

volada que prenia el cas resolgué pagar el .que dernanava i

donar la qüestió per finida.

Josep M. Armesto i Mi ró
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