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JAUME-JORDI FERRANDO MORALES

LES CAMPANES VAN DIENT
¡AVE MARIA!

Fa poc més d’un segle es va publicar una peça que amb el temps ha esdevingut obligada per a les 
escolanies valencianes de la Mare de Déu dels Desemparats o del Misteri d’Elx; una melodia 
que, a més, hom pot escoltar a diferents llocs, com el Santuari de la Mare de Déu del Lluc 

a Mallorca o a la Catedral de Tortosa. Una peça que ha inspirat altres obres artístiques i, a hores 
d’ara, es fa servir en moltes festes a la Mare de Déu. S’ha fet imprescindible en la valenciana Missa 
d’Infants i ha esdevingut himne no oficial de colles de campaners; fins i tot, també sona en el carilló 
de Banyeres de Mariola. No, no és un avemaria, es tracta de L’Ave Maria de Romeu.

El poema: senzilles paraules de potent missatge

La cançó conjuga paraules senzilles «les campanes van dient Ave Maria» amb una potent força 
evocadora: els tocs de campanes al llarg del dia, els quals regulaven la vida quotidiana des de l’alba 
fins l’ocàs. Aquests tocs amb diferents noms com ara el toc d’avemaria, d’àngelus o d’oració tenien 
la funció de cridar el clergat a l’església per als oficis diaris: matines, laudes, vespres, etc. El poble 
pla, com que majoritàriament no sabia llegir, no podia seguir aquesta pregària “oficial” i substituïa 
antífones, salms i himnes del breviari per avemaries i poc més que poguera recitar-se de memòria: 
aquest és el pragmàtic origen de l’àngelus o el rosari. I els tres moments de l’àngelus queden des-
crits amb les tres primeres estrofes de la cançó.

Al matí cap al llevant, quan neix el dia, les campanes van dient: ¡Ave Maria!
Alabat sia sempre el nom teu: Santa Maria Mare de Déu.

Sol ben alt i esplendorós quan és migdia, les campanes van dient: ¡Ave Maria!
Alabat sia sempre …

A la tarda en el ponent, quan mor el dia, les campanes van dient: ¡Ave Maria!
Alabat sia sempre …

Tot i que la funció ordenadora del cicle diari de treball i oració fent servir la campana es manté 
intacte en monestirs i convents,ja no té cabuda en la nostra atarantada i tecnificada vida diària. Ara 
bé, en festes tradicionals encara recordem aquella antiga funció que marcava l’esdevindre diari, a 
Alcoi tenim com exemple la menció expressa del «toc d’alba i avemaria» per començar l’acte de 
la diana en el programa de la Festa de Sant Jordi. En molts llocs hi ha campanes dites “de l’Ave 

Campana Ave Maria - Catedral de Segorbe - Foto de Mari 
Carmen ÁLVARO i Francesc LLOP (01-09-2007). Cortesia 
de: Campaners de la Catedral de València (campaners.com) 
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Maria”, perquè feien eixa funció del toc d’àngelus, fins i tot, algunes porten eixe nom, és el cas de 
la catedral de Sogorb (1918), o d’Elx on la més antiga de les conservades actualment (1654) duu 
també aquest nom.

A més dels tres moments en els quals les campanes són les que canten i que ja hem relacionat 
amb l’àngelus, el poema inclou dues estrofes més per presentar-nos altres dos subjectes: els estels 
i els àngels.

Per l’altura els clars estels, quan mor el dia, somriuen i van dient: Ave, Maria!
Més amunt al paradís, on sempre és dia, els àngels canten a cor: Ave Maria!

Així, la cançó sembla voler explicar-nos que allò de la vida terrenal -el dia regulat pel toc de les 
campanes- no és sinó la part accessible als humans d’una realitat major a la qual aquells aspiren i a 
la qual Maria ja pertany: l’eternitat. La humanitat n’és una part de la creació i tota sencera canta a 
la Mare de Déu, les campanes i amb elles els homes s’afegeixen al cant del més enllà «on sempre és 
dia»: un missatge a l’hora senzill i potent.

Va ser cap a 1913 quan mossén Romeu publicà el seu segon recull de cançons Marianes1, on va 
incloure L’Ave Maria com una «Cançó popular mallorquina». Una ullada per la premsa històrica ens 
confirma aquest origen, el poema apareix publicat a Inca (Mallorca) en 19082 assenyalant-se que 
«Aquesta hermosa poesía, posada en bellíssima música, se canta tots els dies en el Mes de María de 
Sa Pobla». Malgrat l’esforç realitzat per diferents persones, ha estat impossible confirmar a Mallorca 
l’existència de cap cançó amb la mateixa lletra i amb música diferent a la de Romeu3, per la qual cosa 
i atès que tampoc hi ha cap motiu per dubtar de la procedència assenyalada pel compositor devem 
acceptar l’origen mallorquí del poema.

Pel que fa a la transcripció digital que ara publiquem en Lilia4, val a dir que és fidel a la primera 
versió impresa. Així s’ha conservat l’arcaicisme «sia» en lloc de dir «sigui» com ara es canta al prin-
cipat o «siga» com diem els valencians. Tanmateix s’han adaptat a l’ortografia actual alguns mots; és 
el cas de «dient» en lloc de l’original publicat 
«dihent» o del relatiu de lloc «on» per subs-
tituir «hont» els quals a hores d’ara resulten 
cridaners a la vista i podien dificultar la lec-
tura musical als cantors.

El músic: Lluís Romeu i Corominas

Lluís Romeu i Corominas (Vic, 1874-
1937)5 enceta de xiquet els estudis musicals 
de piano i violí a l’escola municipal de músi-
ca de Vic. Des del 1889 el director d’aquella 
escola i de la banda municipal havia estat 
Lluís Jordà i Rossell, qui va ser el primer 
mestre d’harmonia del futur sacerdot. En 
1898, i per un afer amorós, Jordà marxa a 
Mèxic on triomfaria com a compositor de 
sarsuela, abans de tornar a Barcelona per 
obrir la coneguda Casa Beethoven de La 
Rambla. El setembre d’aquell mateix any, 
1898, Lluís Romeu és ordenat prevere. 
Éssent seminarista, la sotana no li impedeix 
formar part d’una orquestra que actuava en 

Lluis Romeu, retrat de Joan Vila Moncau a la Galeria de 
Vigatans Il·lustres de l’Ajuntament de Vic. Foto: cortesia de 
l’Arxiu Municipal de Vic.
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les esglésies i balls de festes populars; posteriorment és organista de la parròquia de la Bonanova a 
Barcelona, ciutat on perfecciona estudis d’harmonia i composició6. En 1901, guanya per oposició la 
plaça de mestre de capella de la catedral de Vic, càrrec que mantindrà fins 1920, quan per motius de 
salut deixa el mestratge i passa a l’orgue de la mateixa catedral. La revolució del 1936 el troba malalt 
i de precària salut, no és considerat perillós i mossén Romeu mor al seu llit en setembre de 1937.

Romeu és una figura destacada d’aquella generació musical anomenada “del motu proprio”, mú-
sics que van treballar per tal de recuperar la polifonia i el gregorià –desplaçats al llarg dels huit-cents 
pel profà belcantisme italià–; artistes que volien inspirar-se en la música popular i compondre’n de 
nova que poguera qualificar-se de “sagrada”. Un moviment amb arrels anteriors però empentat 
amb la promulgació del Motu Proprio Tra le Sollecitudine el 22 de novembre de 1903 pel papa Pius X. 
Noves reformes –sempre amb el mateix interès de garantir la participació del poble en la litúrgia– 
mampreses pel Concili Vaticà II, van fer que la música d’aquella generació quedara progressivament 
i majoritària oblidada sinó directament menyspreada. Les partitures van anar oblidant-se al llarg 
del darrer terç del segle XX, però malgrat això, aquella música feta amb rigor professional havia 
contribuït a despertar noves vocacions musicals amb l’enorme difusió de cors escolars, parroquials 
i populars, deixant-nos en el plànol pedagògic un bon testimoni de la influència d’aquella generació 
“del motu proprio”.

A terres valencianes: l’orquestració de Vicente Ombuena i altres obres

Lluís Romeu va passar a ser conegut 
del gran públic a València per guanyar el 
certamen convocat per a la música de 
l’himne de la coronació pontifícia de la 
Mare de Déu dels Desemparats en l’any 
1923, del qual la lletra «La pàtria va-
lenciana s’empara baix ton mant» havia 
també estat motiu de certamen literari, 
guanyat per Jose Maria Juan Garcia. El 
jurat musical aleshores estava format 
per autoritats musicals del moment 
«Eduardo López Chavarri, Amancio 
Amorós, Juan Bautista Pastor, Vicente 
Ripollés y el padre Bauxauli»7 i se’l va 
endur, el mestre de capella retirat, ales-
hores organista, de la catedral de Vic, 

mossén Lluís Romeu. L’any següent, en 1924, va començar a celebrar-se la Missa d’Infants; acte que 
podem considerar com el més destacable difusor de L’Ave Maria de Romeu a terres valencianes.

Però Romeu era ben conegut en els cercles musicals com també eren conegudes les seues obres. 
El músic Enrique González Gomá, en qualitat de crític del Diario de Valencia, referint-se a l’Himne de 
la Coronació glosa les idees que animaven la generació “del motu proprio”, i de passada ens permet 
constatar que les cançons Marianes no eren cap novetat

Este himno, pues, música eclesiástica, menos debía ser una aparatosa o trompetera 
marcha triunfal, con delicuescentes solos en el estilo de la ópera italiana de la decadencia, 
ni ningún ramplón o indecoroso empleo de melodias eclesiásticas, más o menos auténticas, 
ni una fantasía o «pot-pourri» de aires regionales, ni ninguna otra impertinencia semejante.

El Himno de la Coronación, ha sido lo que debía ser, merced al talento del Jurado y 
a la noble inspiración de Luis Romeu. Ha sido una bellísima composición, animada por 
un pío espíritu religioso, obediente a las normas pontifícias y al mismo tiempo –esto 

Les campanes canten a la Mare de Déu,  
Al matí cap a Llevant:  Vídeo del Servei 
Audiovisual Diocesà (2017),  Arquebis-
bat de València.
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lo matiza deliciosamente– impregnada de verdadero perfume popular. […] Quizá nadie 
en España siente como Luis Romeu la melodía religiosa popular. Nada más bello en este 
género que su colección de canciones marianas. [«El Himno de la Coronación» en Diario 
de Valencia, 10-5-1923, p. 3]

La connexió entre L’Ave Maria de Romeu i les escolanies valencianes pot personificar-la Vicente 
Ombuena Molina (València, 1926 – 1982). Efectivament, de Ombuena es conserva a la Biblioteca 
Musical de Compositors Valencians de l’Ajuntament de València –sense datar, com és habitual– un 
arranjament per a orquestra de corda de L’Ave Maria de Romeu. Aquesta orquestració d’Ombuena, 
en la tonalitat original, és la base de l’actual que hom pot escoltar a hores d’ara en la Missa d’Infants. 
Lògicament donat el caràcter popular i multitudinari pel que fa a la participació de la missa, a la cor-
da original amb el temps s’han anat afegint més instruments. A més, una consulta al Diccionario de la 
Música Valenciana aclareix que Ombuena Molina va estar deixeble de Vicente Sansaloni qui des del 
1925 s’havia fet càrrec d’aquella formació de pueri cantores de la Mare de Déu dels Desemparats, 
antecessora de l’actual escolania, de la qual el xiquet Ombuena va estar tiple destacat.

Pel que fa a Elx, val a dir que L’Ave Maria, s’interpreta en la versió original per a veu i orgue. Tam-
poc podem parlar de dates amb precisió –un fet inevitable quan el poble s’apropia d’una cançó– però 
sí sabem que des de fa molt de temps, l’Escolania del Misteri la canta tots els dies 15 de l’any a la 
Basílica de Santa Maria en la processó d’entrada a la missa de la vesprada8. Però si cal assenyalar una 
interpretació a Elx, sense dubte és la pregària de vespres prèvies a les representacions del Misteri, 
on la música de Romeu assumeix el paper litúrgic d’himne, amb la responsabilitat d’introduir-te al 
monument artístic i devocional del Misteri.

Fruit del ressò popular, L’Ave Maria de Romeu ha estat també inspiradora d’altres obres. A més 
de l’esmentada orquestració de Vicente Ombuena, n’hi ha una versió coral a quatre veus, deguda a 
Manuel Oltra Ferrer (València, 1922 – Barcelona, 2015) publicada a Barcelona en 19639 i unes Dife-
rencias sobre Al matí cap al llevant de José Báguena Soler (València, 1908 – 1995), dedicada a l’organista 
Vicent Ros i publicada en 1990 dins l’àlbum Para Órgano: tres obras10. No només música, també L’Ave 

Escolania del Misteri d’Elx amb el seu director Javier Gonzálvez. Foto cortesia de J. Gonzálvez.
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Maria ha inspirat composicions poètiques, és el cas del Alabat siga sempre el nom teu (1977)11, poema 
de Manuel Villarreal Casalta (Vila-real, 1946 – 2010) en el qual glossa l’original

El cant de la campana contesta la tonada
i el so polit del bronze musica amb dolça veu
el cant amb que el meu poble demostra lo que creu
girant a colps de voltes; resant entusiasmada:
“Alabat siga sempre el nom teu,
Santa Maria, Mare de Déu”

NOTES
1. Els editors sovint no posaven data al peu d’impremta per afavorir la venda, tot i això el número de 

planxa i les ressenyes aparegudes a la premsa ens permeten situar aproximadament les obres. El 
primer recull de cançons marianes de Romeu va estar publicat al 1908 per Musical Emporium de 
Barcelona amb planxa «J.M.LL. 433», veure ressenya en Revista Musical Catalana, núm. 53, maig 1908, 
p. 107. Del segon recull que és el que ens ocupa, amb planxa «Vda. de J.M.LL. 549» no hem trobat cap 
menció a la premsa, però sí d’altra obra Inviolata es Maria «Vda. de J.M.LL. 547» d’Àngel Rodamilans, 
referenciada en La Veu de Catalunya, 26-3-1913. La comparació dels números de planxa permet afirmar 
que les cançons Marianes II de Romeu van estar publicades també en 1913.

2. Ca Nostra : Setmanari d’Inca, 30-5-1908, núm. 36. [Biblioteca Virtual de Prensa Histórica]
3. Amb agraïment a Jordi Batlle, Jacint Sobirats i Mn. Joan Parets, per l’atenció dispensada i esforç realit-

zat a l’hora d’aclarir l’origen de la lletra.
4. Disponible en https://www.noteflight.com/scores/view/9df87ed52d30f261056c10e509b1331e8d-

da128b.
5. Notes biogràfiques extretes de Revistes Catalanes amb Accés Obert <http://www.raco.cat>:

 SAPERAS, Miquel (1973): «Mossèn Lluís Romeu, Apòstol de la Música Sagrada», Ausa, núm. 76, 
Patronat d’Estudis Osonencs, 1973, pp. 169-186.

 RAMIREZ, Andrés (1954): «Mn. Luis Romeu, pbro. (1874-1937)», Ausa, núm. 8, Patronat d’Estudis 
Osonencs, 1954, pp. 353-359.

 Sobre Lluís Jordà i l’escola de música i banda de Vic, vegeu la pàgina «història» del blog Escola de Música 
i Conservatori de Vic <http://blocs.xtec.cat/emvic/?page_id=2>

6. Els biògrafs citen entre els seus mestres al «mestre Ribera», probablement Josep Ribera i Miró, profes-
sor del Liceu, organista i compositor, també mestre d’Amadeu Vives, entre d’altres. Altre mestre que 
apareix és Felip Pedrell, home d’indubtable influència en la música del moment i referència obligada 
de la musicologia espanyola; a qui per la seua extraordinària activitat, no resulta fàcil establir-li una 
relació directa amb Romeu entre els anys de formació d’aquest a Barcelona: 1898 i 1901.

7. GARRIDO Jiménez, Luis (2016): «Música y músicos en torno a la Real Basílica de Ntra. Sra. de los 
Desamparados desde 1667 hasta 1958», Revista Digital de la RACV, 2a època, núm. 1. Real Acadèmia 
de Cultura Valenciana. http://www.racv.es/institucional/vcia/racv_digital/musica-y-musicos-en-torno-
la-real-basilica-de-ntra-sra-de-los-desamparados-desde-1667-hasta-.

8. Amb agraïment a Javier Gonzalvez, director de l’Escolania del Misteri, per la informació facilitada.
9. Editada per MF, s’han localitzat exemplars a la Biblioteca Nacional d’Espanya sign. MP/823/7 i MP/823/8 

i a la Biblioteca de Catalunya : Fons Enric Ribó sign. 2006-8-C 34/90 i 91 amb els títols L’Ave Maria 
tradicional mallorquina o Ave Maria pop[ular] mallorquina.

10. Publicada per PILES, Editorial de Música. S.A.
11. Fiestas Virgen de Gracia : Programa Oficial de los Festejos […] del 31 de Agosto al 9 de Septiembre de 1979, 

Vila-real, 1979, pp. 3-8, [en línia] [consulta: abril 2018] <http://www.vila-real.es/portal/RecursosWeb/
DOCUMENTOS/1/0_14860_1.pdf>
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L'Ave Maria
Mn. Lluís Romeu

JJFM (2018)
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