
250 anys del campanar 
de cubelles(1765-2015)

Grup d’estudis cubellencs amics del castell
Joan Vidal, llum VillanueVa, antoni pineda (fotos)



2 / Grup d’estudis cubellencs amics del castell

CAMPANAR
CUBELLES
1765-2015

ANYS
250 

CAMPANAR
CUBELLES
1765-2015

ANYS
250 

aquest any 2015 la vila de Cubelles celebra 
una efemèride destacada: els 250 anys del 
campanar de l’església de Santa Maria. Tal 

com consta al capdamunt de la portalada que hi ha 
damunt la barana, l’esvelta torre quedà enllestida 
l’any 1765, quan el rector de la parròquia era 
mossèn Pere Murgades. És per aquesta raó que 
al llarg de l’any s’han realitzat i s’estan realitzant 
un seguit d’actes commemoratius organitzats 
per l’Ajuntament de la vila, la Parròquia de Santa 
Maria, el Grup d’Estudis Cubellencs Amics del 
Castell i un grup de vilatans a títol individual.

El punt de partida de tot plegat cal cercar-lo en 
la Festa Major de 2014 quan l’exjutge municipal 
i exregidor de l’Ajuntament, Ramon Gómez, 
va recuperar el repic que feia sonar el darrer 
campaner de la vila, Joan Borrell, abans que el so 
de les campanes fos mecanitzat.

Enguany, el tret de sortida de la commemoració 
tingué lloc el dimecres 1 d’abril de la mà del 
GEC Amics del Castell, amb la inauguració d’una 
exposició fotogràfica, a càrrec d’Antoni Pineda 
i Gavaldà, que portava el títol de “Vistes del 
campanar i des del campanar”. El cronista gràfic 
de la vila i president d’honor dels Amics del Castell 
oferí una excepcional mostra d’imatges del poble 
preses des de la privilegiada atalaia del campanar i 
vistes de la torre des de diferents llocs del municipi. 
L’exposició reuní un bon nombre de fotografies 
des de principi del segle XX fins a l’actualitat i es 
pogué visitar durant tot el mes d’abril. 

Un mes després de la inauguració d’aquesta 
exposició, en concret el divendres 1 de maig, 
la nostra entitat tornà a organitzar un acte 
commemoratiu, en aquesta ocasió conjuntament 
amb la Parròquia de Santa Maria i el Centre 
d’Esplai Pessigolles. Es tractava, per un cantó, 
d’una visita guiada per l’interior de l’església de 
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Santa Maria en què mossèn Joaquim Lluís, Joan 
Vidal i Xavier Martínez efectuaren explicacions 
històriques sobre l’edifici i els seus altars. Per altra 
banda, aquesta activitat, es complementà amb 
una pujada al campanar, guiada pels monitors 
i monitores del Centre d’Esplai Pessigolles. Els 
visitants, a més, pogueren veure in situ el repic de 
campanes que efectuaren Ramon Gómez, Josep 
Maria Borrell i Josep Maria Granell.

Durant la Festa Major petita tingué lloc un 
espectacular i inèdit acte, impulsat i dirigit per 
Edmon Colomer, el prestigiós músic i director 
d’orquestra resident a Cubelles. Es tractà d’un 
concert de sardanes a càrrec de la Cobla Sant 
Jordi acompanyat del toc de campanes dels 
flamants campaners cubellencs. En la mateixa 
diada de sant Abdon i sant Senén hi hagué una 
mostra de tocs de campanes amb la intervenció 
dels campaners de Sitges, Sant Pere de Ribes, 
l’Arboç i Cubelles. I en el darrer trimestre de l’any 
hi ha previstos més actes centrats en el nostre 
campanar.

A banda de tot això, el GEC Amics del Castell 
encarregà a Josep Vidal López un logotip en 
referència als 250 anys del campanar. Aquest logo 
s’ha col·locat en les pàgines del butlletí informatiu 
La Figuera així com en diversos cartells i programes. 
També ha estat utilitzat per la nostra entitat per 
editar samarretes en referència a l’esdeveniment.

Pel que fa al present treball, a més de 
commemorar el quart de mil·lenni de la 
construcció del principal símbol identificatiu 
del poble de Cubelles, pretenem aportar un 
més ampli coneixement del campanar i la seva 
construcció així com d’altres elements que hi són 
inherents: els campaners i les campanes.

Grup d’Estudis Cubellencs  
Amics del Castell

i
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l ’actual església parroquial de San-
ta Maria, d’estil barroc, es va co-
mençar a construir l’any 1700 en 

substitució de l’anterior, que probable-
ment fou edificada en l’època visigòtica 
i de la qual no en queda cap vestigi. Era 
de petites dimensions i a finals del segle 
XVII el cada vegada més elevat nombre 
de parroquians determinà que aquests 
mateixos sol·licitessin un nou temple al 
rei Carles II, el juliol de 1698, tot afirmant 
que “la [església] que tenen es molt xica 
y reduïda, de manera que noy poden es-
tar tots los parroquians”. En aquella èpo-
ca el rector de la parròquia era mossèn 
Pere Roig, nascut a la Geltrú.

Les obres de la nova església van que-
dar aturades, quan només s’havia arri-
bat a l’alçada de les cornises, per falta 

l’esGlésia de
santa maria

de recursos i la guerra de Successió. Es 
reiniciaren el 1719 i entre 1724 i 1732 
es construïren les voltes del presbiteri i 
de les capelles de Sant Crist, Sant Pere i 
Sant Isidre, a més de la primera arcada 
fins a la trona. Mossèn Miquel Cortí, rec-
tor de Cubelles entre 1716 i 1754, fou el 
principal impulsor de la represa i fina-
lització de les obres, que es finançaren 
gràcies a la construcció d’una premsa 
de lliura a favor de l’església. El temple 
fou beneït i obert al culte el 28 d’octu-
bre de 1725 però no quedà completa-
ment enllestit fins al dia de la Mare de 
Déu de setembre de 1737, quan que-
daren completades les voltes i altres 
elements que restaven. A finals del se-
gle XIX s’efectuaren diverses millores al 
temple, gràcies a la generositat de Joan 
Pedro i Roig: L’obertura dels finestrals 

laterals i de la roseta de la façana, així 
com l’enllosat, foren les principals.

L’edifici té 30 metres d’allargada per 20 
d’amplada, amb coberta de volta de canó 
i teula àrab a dos vessants. Està format per 
tres naus dividides en trams delimitats 
pels contraforts laterals. La façana està 
estucada amb elements geomètrics que 
imiten un encoixinat de pedra, té un 
finestral circular al centre i està coronada 
per un frontó triangular amb un rellotge 
al mig. L’entrada principal té una senzilla 
decoració escultòrica al seu voltant. 

El 22 de juliol de 1936 l’església fou in-
cendiada, la volta s’esfondrà i els altars 
quedaren destruïts. Els altars que hi 
havia fins a aquell moment eren dotze, 
comptant l’altar major:

Una imatge de l’església des de la carretera (1915)

i
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PART DE L’EVANGELI PART DE L’EPÍSTOLA

Altar del Sagrament. Altar de la Puríssima
Altar del Sagrat Cor de Jesús Altar de sant Isidre Llaurador

Altar dels Sants Patrons Altar de la Mare de Déu del Roser
Altar de sant Sebastià Altar de sant Antoni de Pàdua
Altar de sant Gregori Altar de sant Joan Baptista

Altar de les ànimes del Purgatori

Durant la Guerra Civil l’església oferia 
un aspecte ruïnós i solament va ser uti-
litzada com a magatzem del sindicat 
agrícola. Acabada la guerra el temple 
continuà uns anys sense acollir actes 
religiosos, de manera que la missa es 
celebrava a la rectoria. La Junta Local 
de Reconstrucció del Temple, amb mos-
sèn Jaume Rosell al capdavant, inicià la 
primera fase de les obres, que consisti-
ren bàsicament en la reparació de les 
cobertes. Això va permetre reprendre 
el culte, l’any 1943. 

A la segona meitat dels anys quaranta, 
amb mossèn Miquel Estruch de rector, 
es realitzà una segona etapa d’obres 
amb la reconstrucció de les voltes i de 
la part interior del cos de l’edifici, la 
qual cosa deixà completament restau-
rada l’estructura de l’església. Aquestes 
obres quedaren enllestides l’any 1949 i 
foren executades pel constructor cube-
llenc Joan Albet Aviñó. La direcció, tant 
en la primera com en la segona fase, 
anà a càrrec de l’arquitecte Josep Ma-
ria Miró Guibernau. Als anys cinquanta 
es realitzaren les obres d’enrajolat, la 
renovació de l’escala del campanar, els 
altars laterals i la reconstrucció de la Sa-
gristia i de l’altar major, obres que fina-
litzaren quan mossèn Jordi Fort era el 
titular de la parròquia.

Amb mossèn Josep Campillo de rector 
s’efectuà l’obertura lateral d’accés al 
carrer de Colom, les obres de restau-
ració de la teulada, realitzades el març 
de 1990 per la Constructora Quintana 
SA, l’esgrafiat del campanar i la faça-
na (1992), la col·locació d’un rellotge 
damunt la porta principal (1993) i la 
restauració de la rosassa, també el 
1993. Ja amb mossèn Joaquim Lluís de 
rector destaquen la reforma de l’altar 
major (1999), les obres de remodelació 
dels enrajolats del presbiteri i de la nau 
de l’església (2002), les obres de paleta 
per a la climatització i enllumenat del 
temple (2002), l’arranjament de l’es-
grafiat del campanar (2004) i el retaule 
de la capella del Santíssim Sagrament 
(2012). En perspectiva existeixen dos 
projectes tan importants com són 
la decoració interior de l’església i la 
construcció d’un orgue.

 Vista frontal de l’església, en la nevada de 1962

Nota: 
Aquest apartat està extret bàsicament 
del treball “Els altars i les confraries de 
l’església parroquial de Santa Maria”, de 
Joan Vidal, publicat en l’Anuari 2013 del 
GEC Amics del Castell.

 Església i campanar als anys seixanta
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un campanar, o cloquer, és 
definit com una torre, nor-
malment associada a una 
església, que conté una o 

diverses campanes. El campanar és un 
signe identificatiu d’un poble, el seu 
punt de referència visual i auditiu i un 
element destacat del seu patrimoni 
històric-artístic. 

La finalitat dels campanars és anunciar les 
hores i els esdeveniments religiosos com 

el campanar

ara misses, batejos, casaments i funerals. 
A més de la seva funció religiosa i social, 
antigament també realitzaven una funció 
civil tot convocant la gent del poble i vol-
tants per qualsevol incidència o per aler-
tar sobre perills com podien ser la pesta, 
les incursions dels pirates, els incendis o el 
toc de queda.

El campanar de l’església parroquial 
de Santa Maria de Cubelles és de pe-
dra picada i la seva tipologia és sem-

blant al de l’església de Sant Antoni 
de Vilanova, que fou projectat per 
Fra Josep de la Concepció, el gran 
arquitecte autor, també, de l’ampli-
ació del castell de Cubelles (1675). Al 
campanar de Vilanova, construït en-
tre 1670 i 1706, se li dóna una gran 
importància perquè es considera 
que va fixar la tipologia de campanar 
català. Van ser moltes les viles –entre 
elles Cubelles, com dèiem, i el Ven-
drell– que van edificar campanars 
inspirats en les bases arquitectòni-
ques del de Vilanova, és a dir, base 
quadrada, dos o tres cossos de forma 
octogonal, amb balustrades als dar-
rers pisos, obertures per les campa-
nes i petita cúpula.

No hem trobat documentada la 
data de l’inici de les obres. Tenint en 
compte que la construcció de l’esglé-
sia quedà completada el 1737, pen-
sem que no trigaria gaire a començar 
la del campanar. De fet, en l’acta de 
l’Ajuntament de Cubelles de 12 de 
març de 1754 (Arxiu Municipal de 
Cubelles) transcrivim aquest text en 
què podem veure que el consisto-
ri aprovava continuar les obres del 
campanar, la qual cosa indica que ja 
estaven començades:

“Vuÿ dia 12 de Mars de 1754. 
Se ha tingut junta en la casa de 
la vila los srs. Regidors que son 
Joan Mallafré, Gabriel Cona y 
Joseph Pons en presencia del 
Honorat Josep Roig Batlle ab 
Intervenció de altres persones 
les quals seran baix escrites, 
per determinar si se continua-
ria o no la obra del Campanar 
de la parroquial Iglésia de San-
ta Maria de Cubellas lo qual 
ajuntament se ha resolt que 
se continuaria dita obra del 
Campanar donant lo bot so-
bre dits Regidors y las perso-
nes següents: Josep Mallafré, 
Pere March obrer, Juan Cona, 
Joan Roig cirurgiá, Pere Batlle 
major, Francisco Estaper, Joan 
Ferrer, Joan Almirall, Ramon 
Rovirosa, Isidro Roig, Isidro 
Ricart, Joseph Lleó, Jaume Rá-
fols, Cosme Cendra, Juan Puig, 
Pere Bruno. 

La torre estrenà il·luminació als anys seixanta, amb mossèn Jordi Fort de rector

ii
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Signat pel batlle, Josep Roig, i 
per l’escrivà de la vila, Joseph 
Rius”.

Un altre document important que 
ens permet saber que el campanar ja 
estava començat en aquella meitat 
del segle XVIII el tenim en el testa-
ment de mossèn Miquel Cortí (Arxiu 
Comarcal del Garraf ), fet l’any 1751, 
en què indica el següent:

“Que si lo dia de mon obit no 
se trobara conclosa l’obra de 
la fabrica del campanar de la 
Iglesia Parroquial, hagi en tal 
cas mon hereu donar ÿ pagar 
als Obrers de la Parroquia la 
quantitat de doscentas lliuras 
(...) les quals serveixin per pa-
gar el cost de dita fabrica”. 

El campanar, per tant, es començà a 
edificar quan mossèn Miquel Cortí, 
el mateix que impulsà la fase decisi-
va de les obres de l’església, era el ti-
tular de la parròquia de Santa Maria. 
No pogué veure, tanmateix, l’acaba-
ment de la torre ja que morí el març 
de 1754. El campanar de Cubelles 
quedà enllestit, doncs, el 1765, tal 
com consta al llindar octogonal més 
petit. No hem pogut saber qui va ser 
l’autor del projecte ni els mestres de 
cases que executaren l’obra. Diverses 
fonts orals ens han comentat que el 
constructor o un dels constructors 
que finiren l’obra era un avantpassat 
de la família cubellenca de cal Puig. 

Pel que fa a les característiques, la 
seva altura és de 41,68 metres, se-
gons Delfí Dalmau Argemir, estudiós 
dels campanars de Catalunya. Té la 
planta quadrada i, recolzat en la nau 
del costat nord, es transforma en 
octogonal amb tres cossos, el primer, 
de paredat comú, sense obertures, el 
segon i el tercer, de pedra carreuada, 
amb finestres d’arc rodó allargades. 
El cos superior és més petit i té cor-
redor protegit per una barana de 
balustres, tot coronat per una petita 
cúpula. S’hi accedeix en un primer 
tram per una escala normal, amb ba-
rana de fusta, fins a l’altura del cor de 
l’església, i en un segon tram per una 
escala de cargol que dóna a l’espai –
el segon cos– en què s’hi troben les 
campanes. En total 99 esglaons des 
de l’interior de l’església (l’escala de 
cargol en té 69). El campaner Joan 
Borrell en comptabilitzava 100 des 
de peu del carrer, pujant per la pe-
tita porta que existia anys enrere a 

El campanar, amb la figuera, als anys seixanta

El campanar des del carrer de l’església
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Aquesta poesia del Dr. Francesc Estapé fou publicada al programa de Festa Major de 1956 (document cedit 
per Salvador Estalella)

L’església i el pont del campanar, amb les premses en primer pla (1960)

sota mateix del campanar, a la cara 
principal. 

Les campanes estan suportades per 
una estructura amb bigues de fusta. 
En aquesta planta hi ha set finestrals, 
quatre dels quals estan ocupats per 
les campanes i un altre per la matra-
ca. Un vuitè finestral està tancat, atès 
que és ocupat per l’escala d’accés 
a la planta superior. Per pujar-hi, hi 
ha una petita escala de fusta d’uns 
cinc pams d’alçada per accedir a una 
obertura on comença el tercer tram 
del campanar amb una altra escala 
de cargol (aquesta de 28 esglaons) 
que dóna al terrat de la balustrada. 
En aquest terrat hi ha el petit cos su-
perior (quatre esglaons més amunt) 
amb forma de templet que remata el 
campanar. En el seu interior només 
s’hi troben unes fustes properes a la 
cúpula. 

El rellotge de l’interior del campa-
nar depèn, pel que fa a despeses i 
manteniment, de l’Ajuntament, tal 
com especificava mossèn Avinyó en 
l’inventari realitzat als anys vint del 
segle passat. 

Durant molts anys el campanar des-
pertava la curiositat dels visitants 
per la figuera que, insòlitament, va 
sorgir molt a prop de la barana su-
perior.

En la revista L’Atzavara (nº 7, abril de 
1977) que durant un any edità la So-
cietat L’Aliança es publicà un article 
de Joan Amorós i Fontanals, dins la 
secció “L’avi ens explica” i amb el títol 
de “El dringar de les campanes” en 
què hi ha aquest interessant comen-
tari en referència al campanar: 

“L’avi ens explica que el valor 
del nostre campanar no és 
solament sentimental o arqui-
tectònic, sinó també pràctic: 
ens diu que els pescadors de 
Vilanova, Calafell i altres ports 
propers usen la seva silueta 
de guia i referència, i que els 
pagesos que treballen el tros, 
lluny, si no els arriba el so de 
les campanes coneixen l’hora 
per la il·luminació del sol a les 
parets que constitueixen la 
seva planta octogonal. Efecti-
vament, per la seva orientació, 
durant tot l’any a migdia, la 
cara contrària a la façana de 
l’església, que mira a llevant, 
deixa d’assolellar-se i s’enllu-
erna la cara de la façana que 
mira a ponent.”
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des de finals del segle XVIII 
fins a l’any 1968 hi hagué un 
arc –conegut popularment 
com el pont del campanar–, 

que comunicava l’església amb la recto-
ria. Va ser mossèn Francesc Calaf, rector 
de la Parròquia de Santa Maria entre 
l’abril de 1786 i el maig de 1802, qui de-
manà permís al bisbat de Barcelona per 
a la construcció d’aquest pont, a fi efecte 
de facilitar l’accés a l’escala del campa-
nar des de la casa rectoral. Mossèn Calaf 
efectuà la petició el 8 de febrer de 1792.

A l’estiu del mateix any de 1792 li fou 
concedit el dret a cobrar el cens per a 
la construcció del pont. Malgrat que no 
s’ha trobat documentació que indiqui la 
data de començament de les obres, tot 
fa pensar que no trigarien gaire a dur-
se a terme. A partir d’aleshores, aquest 
arc esdevingué una de les imatges més 
característiques de Cubelles. Malaurada-
ment, el 26 de febrer de 1968, arran de la 
construcció d’una nova rectoria, el pont 
fou enderrocat i el poble perdia un dels 
seus símbols més emblemàtics. Un sím-
bol que, malgrat tot, ha continuat vigent, 
com ho demostra el fet que no són pocs 
els cubellencs que tenen exposada la 
fotografia del pont del campanar en un 
lloc destacat de llurs cases. I també, per 
posar un altre exemple, la capçalera de 
la desapareguda publicació municipal El 
Full de Cubelles estava acompanyada de 
la imatge de l’enyorat arc. 

En referència al pont del campanar, dei-
xem que sigui el vilanoví Jordi Casas qui 
en faci remembrança, reproduint part 
del text d’un article que aquest mateix 
any va publicar al Diari de Vilanova: “Mos-
sèn Jordi Fort, rector entre 1957 i 1967, 
en una entrevista recollida a uns dels 
Anuaris dels Amics del Castell, recordava 
aquest pont: “El pont començava al pri-
mer pis de la rectoria, des d’on partia una 
petita escala que pujava i al centre del 
pont iniciava el descens cap a l’església, 
al punt mig hi havia dues finestres que 
donaven a banda i banda del carrer… la 
gent no volia perdre aquest pont”. 

Acabem aquest apartat amb l’opinió que 
el propi Casas feia respecte al pont i a la 
seva posterior desaparició: “Quin aspec-
te no tindria el centre de Cubelles amb 
el pont!! Quina fesomia més suggerent 
tindria!! Quantes fotografies no s’hi fari-
en!! Sí, perquè aquests tipus de pont són 
excepcionals. Només els veiem a alguns 
palaus, en convents i, majoritàriament, a 
les catedrals o palaus episcopals. Cube-
lles hi va perdre molt, podríem dir, un 
llegat històric de qualitat i diferenciador”.

el pont del 
campanar

El pont del campanar des de la plaça de Santa Maria

iii

L’enderroc del pont del campanar (Foto: Octavi Artigas)
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si parlem de campanar hem de par-
lar de campanes ja que un cam-
panar es defineix com un edifici o 

construcció que aixopluga campanes. 
Les campanes són l’instrument de per-
cussió més important de la nostra cultu-
ra, antiga música viva que ha sonat igual 
al llarg dels segles. Instrument musical 
d’ús comunitari i de dimensió sagrada i 
antropològica que marcava el ritme de la 
vida quotidiana de la gent, basat en el rit-
me solar –quan s’havien de llevar o des-
cansar, quan s’acabava la jornada o quan 
es dinava o sopava–, els oficis religiosos, 
les festivitats, les morts, els naixements, 
els conflictes, el tancament de muralles 
i els successos com ara foc a la vila o al 
camp, robatoris, atacs, batalles o guerres, 
i fenòmens meteorològics com ara pe-
dra, aiguats o tronades. 

Les campanes són anteriors als campa-
nars i a les esglésies. Les més antigues 
són d’argila, daten del 2000 abans de la 
nostra era i es van trobar a Cnosos, a l’illa 
de Creta. Les de bronze més antigues es 
van trobar a la Xina i daten del 1400 aC. 
Aquestes primeres campanes de bronze 
no pertanyien a la nostra cultura. I és que 
hi ha dos grups de campanes: les que for-
men part de la cultura occidental i que 
sonen amb la percussió del batall –peça 
de ferro allargada que està penjada dins 
la campana i que la fa sonar colpint-la–, i 
les de la cultura oriental, que han de ser 
colpejades des de fora amb un martell 
perquè sonin. A la cultura oriental el seu 
so representa l’harmonia de l’univers. En 
un primer moment, les campanes servi-
en per allunyar els mals esperits i la mala 
astrugància, i les bèsties de càrrega o els 
gossos portaven campanetes penjades 
del coll. A l’antiga Roma les dones toca-
ven campanes quan morien els familiars. 

Les campanes de Catalunya es beneei-
xen, tenen padrins i poden tenir nom de 
dona però també d’home; en aquest cas 
feminitzen el seu nom: si està dedicada 
a sant Pere, se li diu Petra, si es a sant Jo-
sep, Josepa o Pepa, etc. També poden es-
tar afinades –afinar una campana és una 
tasca molt difícil que s’aconsegueix tra-
ient material de l’interior de la campana i 
d’uns llocs concrets. La majoria mostren 

iiiles campanes

un text en relleu, epigrafia, que parla de 
la seva funció a la comunitat o bé és una 
oració i una decoració més o menys ela-
borada. També presenta l’any de la seva 
fosa, el fonedor i, potser, el nom del do-
nant i/o rector. 

La construcció d’una campana, un pro-
cés llarg i complex, es feia normalment in 
situ amb professionals itinerants. Al peus 
del campanar es construïa una base cir-
cular amb maons refractaris i argila, amb 
la decoració i els missatges escollits, on 
es bolcava l’aliatge de bronze. Així, cada 
peça és única, tant per les seves caracte-
rístiques acústiques com decoratives ja 
que, per força, es treballava amb motlles 
nous per cada peça. El campaner o cons-
tructor ha de seguir la mateixa regla: la 
seva alçada, sense la corona, ha de ser 
el vuitanta per cent del seu diàmetre de 
boca, i l’alçada total, amb la corona, ha 
de ser igual al seu diàmetre. El seu per-
fil, el gruix i el diàmetre determinen tant 
el seu pes com el seu so característic. El 
material és bronze, fet amb un aliatge 
del vuitanta per cent de coure i el vint 
per cent d’estany, encara que, de vega-
des, s’hi posava també plom. El batall és 
l’única part de la campana que no és de 
bronze: té forma de pera, o de porra, i és 
de ferro dolç per no badar la campana, 
independentment que sigui forjat. Les 

campanes estan suportades per una es-
tructura amb bigues de fusta. 

els tocs

Les campanes es poden tocar de tres 
maneres diferents: Repicant, això és, 
amb la campana quieta, es pica el batall 
contra la campana, rítmicament; Ventant 
o brandant, en què es balanceja la cam-
pana fent que el batall piqui d’un costat a 
l’oposat, i voltant, quan brandant la cam-
pana es porta a seure o plantar-la (po-
sar-la cap per avall). Un cop plantada, es 
pot voltar de dues maneres, “a la valenci-
ana”, que és quan volta sense parar, i “a la 
catalana”, que és quan els campaners do-
minen les voltes de la campana per por-
tar un ritme determinat. D’això se’n diu 
tenir seny, ja que la campana també rep 
el nom de seny (al fonedor de campanes 
se l’anomena mestre de seny); quan els 
campaners perden el domini de la cam-
pana, se’ls diu que han perdut el seny. Als 
pobles, tanmateix, el tradicional era el re-
pic i el ventar o brandar. Portar-les a seu-
re era propi de grans campanars. Cada 
poble, cada vila construïa un llenguatge 
propi que era perfectament interpretat 
pels seus habitants.

Els tocs tradicionals del món civil són 
els tocs de festa, foc, lladres, venda de 
fruita, peix –fins i tot s’arribava a donar 
informació del tipus de peix i el preu–, 
etc. Molt comú a l’Edat Mitjana era el toc 
per allunyar les bruixes i els mals esperits 
on els “sonadors/res” es passaven hores i 
cobraven un bon sou. I el toc de morts 
podia arribar a indicar el sexe del finat/
da, l’edat, la classe social i el barri on vi-
via. Hi havia, també, tocs que anunciaven 
fenòmens meteorològics diversos com 
aiguats, llamps, pedra, calamarsa o tam-
borinada. També per trencar tempestes, 
ja que el so funciona com els coets que 
creen ona expansiva. 

les campanes de cubelles

Quan es va concloure el campanar de 
Cubelles pensem que en un principi 
s’hi deurien col·locar les campanes de 
l’església antiga, puix que les actuals, 
com veurem després, es van instal·lar 

Extret de http://www.xtec.es/maresme/Campanars/
campa.htm
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a partir de 1785. La fabricació de noves 
campanes vindria donada pel fet que 
les antigues estiguessin esberlades o bé 
perquè es cregués convenient disposar 
d’unes campanes més grans, en conso-
nància amb l’envergadura del nou cam-
panar. No pensem equivocar-nos massa 
si suposem que les campanes velles es 
van fondre per aprofitar el màxim de 
material de cara a fabricar les noves. 

És possible, encara que no ho podem 
assegurar, que en els primers temps del 
campanar, de 1765 a 1785, només hi ha-
guessin dues campanes procedents de 
l’església antiga, ja que en la consueta 
de mossèn Pere Murgades (1764-1772) 
s’esmenta “la campana grossa” i “la cam-
pana xica” en els rituals de diades i en 
el de tocs a morts. Sigui com sigui, el 
cert és que, malgrat que entre l’acaba-
ment de l’església (1737) i l’acabament 
del campanar (1765) van transcorre 
28 anys, el toc de campanes mai no va 
faltar, ja que eren imprescindibles en 
aquella època. Mentre es construïa el 
campanar les campanes procedents de 
l’església antiga probablement es van 
col·locar en una bastida de fusta al da-
vant o al costat de l’església o que es 
construís provisionalment una espada-
nya de fusta al damunt del temple per 
suportar-les. 

Quan es col·loquen les campanes a un 
campanar se’n fa la benedicció, un ritus 
que es documenta des del segle VIII. A 
Cubelles també hi ha documentat (Arxiu 
parroquial) l’any en què van ser beneïdes, 
el 1785, gràcies al llibre de l’Obra (1785-
1794), en què en el capítol de despeses 
corresponent a l’esmentat any apareix 
una sortida de 6 sous per pagar la pólvo-
ra per la benedicció de les campanes. No 
hem trobat cap més tipus d’informació 
sobre aquest acte en què el poble deuria 
viure una festa grossa, però no costa gai-
re d’endevinar que deuria ser semblant 
als que es feien normalment: benedicció 
al peu del campanar abans de ser puja-
des a la torre i una llarga i correcta ceri-
mònia per assegurar una bona protecció 
contra llamps, tempestes i enemics. 

L’obrer (encarregat de portar els comptes 
de la parròquia) era aleshores Bonaven-
tura Almirall (Cubelles, 1749-1811), el 
mateix personatge autor dels grafits del 
castell de Cubelles. Fou obrer en el perío-
de 1785-86 i renovà el càrrec en l’exercici 
següent, època en que també fou síndic 
de l’Ajuntament. L’any 1786, com a repre-
sentant de la parròquia va pagar 60 lliu-
res al courer i campaner de Reus, Jaume 
Mestres, per la fosa d’una campana. 

En aquell temps els fonedors de cam-
panes feien el seu treball de manera 
itinerant, és a dir, es desplaçaven al 
poble que els feia l’encàrrec i fonien 
a prop del campanar la peça o peces 
sol·licitades. I això mateix és el que 
succeí a Cubelles, encarregant la tasca 
al referit Jaume Mestres, a qui van anar 
a buscar a Reus en carro. El campaner 
sojornà diversos dies a la nostra vila, 
tal com apareix en l’esmentat llibre 
de l’Obra, per realitzar la seva tasca. 
La fabricació d’una campana era tot 
un cerimonial i el fonedor de Reus ne-
cessità de l’ajut de diversos vilatans, 
ja que la fosa, a part que comportava 
importants despeses, requeria aspec-
tes com mà d’obra, compra del mate-
rial, fabricació del motlle, fusteria, etc. 
Tot això ho trobem documentat en les 
despeses anotades per Bonaventura 
Almirall, de les quals en reproduïm 
unes quantes per fer-nos una idea de 
les diverses partides:

-  Pagar a Anton Escardó dos jornals, 
home i burro, per traginar terra per fer 
els motllos de les campanes: 1 lliura i 4 
sous.

-  A Magí Brunet, home i burro, per lo ma-
teix: 1 lliura i 4 sous.

-  A Josep Cruxens, home i burro, per lo 
mateix: 1 lliura i 4 sous,

-  A Joan Lleó, home i matxo, per portar 
lo campaner de Reus: 2 lliures i 16 sous.

-  A Gervasi Ivern per anar a Reus a bus-
car los daus de les campanes: 2 lliures 
i 7 sous. 

-  Al dit Gervasi Ivern per anar a buscar lo 
campaner: 2 lliures.

-  A Josep Juncosa fadrí per pujar les cam-
panes: 1 lliura i 7 sous.

-  A Joan Mestre per fer les campanes: 176 
lliures i 11 sous. (en aquest cas ens sob-
ta el nom ja que l’autor de les campanes 
fou Jaume Mestres).

-  A Anton Roig per jornals per treballar 
per fer les campanes: 10 lliures, 16 sous 
i 6 diners.

-  A Joan Molsó per jornals a treballar per 
fer les campanes: 16 lliures.

-  Per fer la vida al campaner 32 dies a 10 
rals: 32 lliures.

-  Per fer la vida als que feren los ormet-
jos per tocar les campanes el rellotge 5 
dies: 4 lliures.

-  Per haver anat a Barcelona ab lo campa-
ner y lo tornar ab dos matxos i mosso: 6 
lliures i 15 sous.

-  A Jaume Mestres, courer i campaner 
de Reus per los treballs de fer les cam-
panes: 60 lliures. 

Malgrat que no hem trobat cap docu-
ment que ho especifiqui, la tradició oral 
ens diu que les campanes de Cubelles 
estan identificades amb els respectius 
noms d’Assumpta, la grossa, Maria, la 
mitjana, i Gertrudis, la tercera en mag-
nitud. Una quarta campana, de menors 
dimensions, no té nom i se l’anome-
na simplement “la petita”. Gràcies a la 
perícia de Ramon Gómez i, també, de 
Josep Maria Granell, emparrant-se als 
finestrals de les campanes, podem sa-
ber bona part de les inscripcions que 
hi ha gravades i que reproduïm en un 

Factura de reparació de la campana gran del ferrer Manuel Arnan (Arxiu Parroquial de Cubelles)
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La inscripció de la campana Maria indica que va ser feta pel campaner Josep Pomarol l’any 1847

requadre a part. Pel que fa a la seva 
construcció, apareix 1785 com a any de 
fabricació de l’Assumpta; 1847, el de la 
Maria i 1791, el de la Gertrudis. 

Això voldria dir que si aquestes tres 
campanes van ser fabricades inicial-
ment el 1785, les dues últimes van 
ser refetes posteriorment. Ho trobem 
documentat en la campana Maria, 
concretament en l’exercici que anava 
de juny de 1797 a juliol de 1798, amb 
Josep Soler d’obrer. Hi ha una despesa 
que correspon a “portar a Reus la cam-
pana mitjana trencada i es recull”. I una 
altra “al campaner de Reus per fondre 
la campana mitjana i afegir més metall”.

No deuria quedar tampoc en massa 
bones condicions aquesta campana 
mitjana ja que la inscripció que porta 
actualment indica que va ser fabricada, 
com dèiem, el 1847 per Josep Pomarol, 
fonedor de Reus també. En el capítol de 
despeses de l’exercici 1847-48 trobem 
que “per una campana s’ha pagat a 
compte 3.268 rals”. Fora d’alguna repa-
ració puntual, no hem trobat cap més 
incidència remarcable des d’aleshores, 
cosa no gens menyspreable tenint en 
compte que, al contrari d’altres pobla-
cions –Sitges i Vilanova, sense anar més 
lluny– les nostres campanes no van 
patir danys durant la Guerra Civil de 
1936-39.

A principi d’estiu de 1991, amb mossèn 
Josep Campillo de titular de la parrò-
quia, es va procedir a automatitzar les 
campanes perquè, segons es va argu-
mentar, les seves fixacions havien que-
dat deteriorades pel temps i podia ha-
ver-hi perill en ventar-les amb diferents 
tocs. Per això, les campanes es van fixar 

La campana Maria
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Les locucions i frases fetes, amb la seva càrrega metafòrica i 
popular, encara a data d’avui donen fe de la importància de 
les campanes i la seva rellevància a la vida quotidiana del 
país. Aquí us presentem les més sentides:

•  Llançar les campanes al vol: recorda al toc de Festa Major, és 
celebrar amb molta joia i delit un fet o una situació extra-
ordinària.

•  Estar a la lluna de València: estar atent al toc de tancament 
de la muralla i no badar per què si no et quedes fora mura-
lles, amb la lluna, no aixoplugat –“espavilat o et quedaràs 
a la lluna de València”–. A Tarragona aquest mateix toc de 
tancament de muralles s’anomena Seny del Lladre.

•  Sentir tocar campanes i no saber on: sentir parlar d’un tema 
però de manera no gaire definida, tenir nocions vagues 
d’un fet concret.

•  No tocar quarts ni hores: desvariejar. Clarament en contrapo-
sició a “tenir seny”, que ve de la paraula arcaica que vol dir 
“so” de les hores.

•  Fer la volta de campana: figura esportiva que consisteix a fer 
una volta sencera sobre si mateix.

•  Sometent, que ve de “so emetent” o “emetre so”, en referèn-
cia a les campanes que cridaven pel sagramental a la defen-
sa del poble contra les agressions externes.

•  Fer campana: aquesta la coneixem força bé.  Tothom, en un 
moment o altre de la seva vida d’estudiant,  ha deixat d’as-
sistir a classe.

locucions i frases fetes 
sobre les campanes

Una imatge de la campana Maria en l’actualitat (Foto: Ester Pérez)

Cal, també, esmentar un altre element important 

del nostre campanar és la matraca. Situada en el 

finestral que es troba entre les campanes Maria i 

Gertrudis, es tracta d’un instrument de fusta que 

substituïa les campanes per Setmana Santa. Ja fa 

anys que està en desús. Rafael Ibáñez Ivern, escolà a 

finals dels anys cinquanta principi dels seixanta ho 

recorda així:

“És una caixa quadrada o hexagonal amb 

quatre martells i una manovella que, en ro-

dar, feia que els martells piquessin sobre la 

caixa de fusta. El so de les matraques nosal-

tres el coneixíem com “tocar a tenebres”. Es 

feia des del Dijous Sant fins al Dissabte de 

Glòria, dies en què no sonaven les campa-

nes en senyal de dol per la mort de Crist”. Foto: Joaquim Sedó

les matraques
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i el seu so quedà automatitzat a par-
tir d’uns motors posats sota d’elles 
amb un martell mecànic que s’acti-
va des de la sagristia en funció de la 
cerimònia corresponent. La publica-
ció municipal El Full de Cubelles, en la 
seva edició del juliol de 1991 (nº 40) 
es feia ressò d’aquest fet dedicant-li 
la portada amb una foto de la cam-
pana grossa, el títol “Les campanes ja 
no venten” i el subtítol, irònic, de “El 
‘toc’ de la modernitat”. A l’interior, un 
article signat per l’Equip de Redacció 
informava dels “Automatismes a les 
campanes de Cubelles” –aquest era 
el títol– i recollia aquestes declaracions 
del campaner Joan Borrell, que lògi-
cament va tenir un gran disgust amb 
aquesta automatització que posava 
fi la seva trajectòria de campaner: “La 
tecnologia no es pot parar, ja que el so 
d’aquestes noves campanes és molt 
agradable, també, però no hem d’obli-
dar que una campana tocada per la mà 
d’un home li pot donar un so diferent 
segons la festa i segons la inquietud o 
temperament del campaner”.

Per tancar aquest capítol tornarem a 
L’Atzavara (el mateix article esmen-
tat en l’apartat sobre el campanar) 
on recollint la tradició oral s’afirma 
que 

“L’Assumpta, la Maria i la Gertru-
dis tenen un so molt fi. Aquest so, 
hom diu que és perquè les campa-
nes de Cubelles tenen or entre el 
seu bronze (...) Aquestes campanes 
foren fetes per subscripció popular 
que en diuen ara, és a dir, es recap-
taren entre tot el poble l’aram i els 
altres materials per fer el bronze de 
les campanes. I els cubellencs, que 
sempre han estat molt cofois del 
seu campanar –si ara en som, més 
ho havien d’estar tot just acabat de 
construir– varen abocar-se amb els 
seus estris d’aram i de bronze, però 
també les dones hi afegiren moltes 
de les seves joies. I aquesta és la cau-
sa que el seu sonar sigui més sonor, 
més viu, més sòlid”.

Afegirem, per últim, que les cam-
panes cubellenques estan afinades, 
respectivament, amb tres notes, mi 
bemoll, sol bemoll i la bemoll, i que 
la llegenda diu que en la diada de 
la Mare de Déu d’Agost, patrona de 
Cubelles, la campana grossa té un so 
diferent, potser degut a l’onomàstica 
de la Verge o potser degut a l’entu-
siasme del campaner per donar als 
feligresos un so especial més fort en 
un dia tan assenyalat com és el de la 
Festa Major.

l’assumpta
Té 114 cm de diàmetre de boca per 
97 cm d’altura del bronze i un pes 
aproximat de 858 kg.
Aquesta és la campana grossa, està 
situada a la part de la façana princi-
pal de l’església i és la que toca les 
hores. Està afinada amb la nota “mi 
bemoll”. Hi ha una inscripció en llatí 
que diu: “Signum Crucis de inimicis 
nostris liberanos Deus noster”. Tam-
bé apareix l’any de construcció i l’au-
tor: “Me feren lo any 1785 campaner 
de Reus Jaume Mestres”. No hi man-
quen els noms de l’ecònom i l’obrer: 
“Me feren essent econom Francisco 
Rius i lo obrer Bonaventura Almirall”. 
Uns altres noms que hi ha inscrits 
són “Joseph Cona”, “Pau Fontanals” i “Pere Sirvent regidor decano”. També hi ha 
el dibuix d’un sant en què s’indica que es tracta de sant Gregori.

la maria
Té 102 cm de diàmetre de boca per 83 cm d’altura del bronze i un pes aproxi-
mat de 614 kg.
És la segona en envergadura i sovint se l’anomena “la mitjana”. Es troba al cantó 
que dóna a la plaça de Santa Maria i és la que toca els quarts. Està afinada amb 
la nota “sol bemoll”. Té inscrit, com és obvi, el nom del fabricant i l’any: “Me 
feu Josep Pomarol campaner de Reus any 1847”. En altres gravats s’esmenta 
“Joseph Puig obrer”, “Francisco Ráfols”, “Santa Maria ora pro nobis”, “regidor pri-
mer Anton Farré”, “Sagristà Pera Borrell me portà”, “alcalde primer Joan Estapé”, 
alcalde segon Joan Vianas” “Padrini Bartomeu Rovirosa (i un altre nom)”. 

la Gertrudis
Té 92 cm de diàmetre de boca per 75 cm d’altura del bronze i un pes aproximat 
de 450 kg.
És la tercera en dimensions i està situada a la part contrària de l’Assumpta, al 
cantó de llevant. Està afinada amb la nota “la bemoll”. En les seves inscripcions 
(ho reproduïm de manera inconnexa ja que per la pàtina es fa difícil la lectura) 
hi ha les paraules “Santa Clara”, “devots de Cubellas”, “Any 1791”, “Campaner de 
Reus Jaume Mestres”, “Bonaventura Almirall”.

la “petita”
Està situada entre l’Assumpta i la Maria. En la seva inscripció té gravat “Me feu 
Josep Pomarol lo any 1829”. No hem pogut determinar la seva dimensió per 
estar molt enlairada.

les quatre
campanes

Una imatge de la campana Maria en l’actualitat (Foto: Ester Pérez)
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iVels campaners

e ls campaners han existit des que 
es va fer la primera campana. 
Antigament anomenaven amb 

aquest nom la persona que feia la 
campana i que també la tocava. Però, 
a poc a poc, a mesura que els treballs 
s’anaven especialitzant, aquestes dues 
feines es van separar, quedant per un 
cantó els fabricants de campanes i, 
per l’altre, els qui les tocaven, que van 
ser els qui van rebre definitivament el 
nom de campaners. L’ofici de campa-
ner es va convertir en gremial al segle 
XVI i generalment era familiar, és a 
dir, saber tocar les campanes era un 
art que passava de pares a fills durant 
generacions. O més ben dit, de mares 
a fills, perquè les dones dels campa-
ners no solament acompanyaven els 
seus marits en el moment de tocar les 
campanes, sinó que eren les encarre-
gades de passar aquest art a les noves 
generacions. En alguns casos, el cam-
paner podia ser també el sagristà de 
l’església. Potser per aquesta raó hi ha-
via aquesta dita: “Qui ara vulgui fer de 
campaner, ha d’ésser o molt missaire o 
un guillat”.

Amb el temps, aquest ofici s’ha anat 
perdent com a conseqüència de l’elec-
trificació de les campanes que sonen 
gràcies a uns electroimants controlats 
per un rellotge que els fa colpejar les 
campanes a un ritme i a unes hores 
determinades. Malgrat tot, en alguns 
pobles encara hi ha gent que toca 
les campanes a mà, esforçant-se per-
què aquest art no caigui en l’oblit. En 
aquest sentit, al nostre país s’han creat 
diverses associacions de campaners i 
la Confraria de Campaners de Catalu-
nya que, entre altres activitats, orga-
nitza una trobada anual a Os de Bala-
guer (la Noguera).

El patró dels campaners és Sant Paulí 
de Nola. Nascut a Bordeus l’any 355, 
en el si d’una família cristiana, fou or-
denat sacerdot a Barcelona cap a l’any 
394. Es traslladà a Nola i formà una 
comunitat d’ascetes. Durant el pri-

mer decenni del segle V fou consagrat 
bisbe de Nola. La llegenda ha volgut 
veure en ell el primer que va usar les 
campanes per al culte, tant és així que 
primitivament les campanes eren ano-
menades “paulines” o “noles”. 

A Cubelles, gràcies a la consueta es-
crita l’any 1920 per mossèn Joan Avi-
nyó i Andreu, rector de la Parròquia de 
Santa Maria entre 1916 i 1924, podem 
conèixer la tasca que desenvolupava el 
campaner en aquella època: 

“El campaner té l’obligació de 
tocar l’oració al matí i al vespre, 
i de repicar els diumenges i dies 
de festa, acompanyar al Pàrroco 
en els Viàtics de nit i vigilar el 
Monument el dijous i divendres 
sant ajudant en les mecàniques 
de Setmana Santa al Pàrroco 
i acompanyar-lo pel Salpàs. 
L’Obra li dóna 125 ptes. l’any”.

Mossèn Avinyó també explicava els 
tocs que es realitzaven en funció de la 
festivitat o acte religiós:

“L’oració del matí se toca a les 
quatre a l’estiu i a les cinc, l’hi-
vern, amb la campana mitjana 
fent tres vegades tres batallades 
precedides d’una de sola. Els 
diumenges i festes de precepte, 
tocada l’oració del matí, se fa un 
repicó amb les campanes mitja-
na i xica, anunciant al veïnat que 
és diada.

Una hora abans de la Missa ma-
jor dels diumenges i dies de fes-
ta també es fa el repicó, i en al-
tres festes senyalades o de gran 
solemnitat després del repicó se 
bonguen (sic) les campanes.

Els dissabtes i dies de festa, a les 
dues de la tarda i abans del toc 
d’oració del vespre, se fa també 
el repicó, bongant després to-
tes tres campanes si la festa de 
l’endemà és de les principals. 
Si es tracta de les festes anyals, 

aleshores també es bonguen les 
campanes al migdia i a posta de 
sol de la vigília.

L’oració del migdia i vespre se 
toca com la del matí, afegint-hi 
després de la del vespre un re-
piconet senyalant el Parenostre 
per les Ànimes.

Festa Major: S’anuncia la festa 
bongant totes les campanes a 
les dotze del migdia, a les dues 
de la tarda i a la posta de sol.

Misses: Un quart d’hora abans 
de començar la Missa, tant la 
dels dies de festa com la dels 
dies feiners, se senyala tocant 
cinquanta batallades seguides 
amb la campana mitjana i des-
prés, amb la mateixa, tres ba-
tallades separades. Així que és 
l’hora de sortir de missa se fa 
una sola batallada.

El Viàtic se senyalarà fent un pe-
tit repic amb la campana xica i 
immediatament amb la mitjana 
se tocaran nou batallades si és 
home el que ha de ser viaticat i 
vuit si és dona”.

Joan borrell i altres

No tenim la relació sencera de cam-
paners que han existit a Cubelles però 
sí que es pot afirmar que el campaner 
per antonomàsia de la nostra població 
ha estat Joan Borrell i Granell (Cube-
lles, 1915-1992), que va desenvolupar 
aquesta funció amb algun parèntesi, 
entre 1934 i 1991, any aquest darrer 
en què les campanes foren automatit-
zades. El Joan era pagès de professió 
i estigué vinculat al Círcol Cubellenc, 
entitat de la qual formà part de la seva 
junta com a vocal (1936) i al Cor l’Es-
piga, on exercí de cantaire als anys 
trenta. A proposta d’una colla de ciu-
tadans encapçalats per Ramon Gómez 
Marcillas, el 22 d’agost de 1996 l’Ajun-
tament de la vila acordà dedicar-li el 
corraló de ca l’Angelet (també conegut 
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els campaners

com corraló de cal Xic). A tal efecte, el 
20 d’abril de 1997 hom li oferí un ho-
menatge pòstum amb la col·locació de 
la placa amb el seu nom al referit vial. 
Aquell mateix any també fou nomenat 
“campaner d’honor” per la Confraria de 
Campaners de Catalunya. 

En una entrevista que Joan López li 
realitzà a la revista municipal El Full de 
Cubelles (número 25, abril de 1989), 
Joan Borrell narrava els tocs que duia 
a terme:

“Els principals són Toc de vigília i 
festa, que es toca una vegada a 
la setmana, el dissabte abans de 
missa. Toc de bateig, que es toca 
cada vegada que hi ha algun ba-
teig abans i després de la ceri-
mònia. Toc de morts, que es toca 
un dia abans de l’enterrament 
i abans i després de la cerimò-
nia. Toc anual o de bona festa, es 
toca per la celebració de la Festa 
Major de Cubelles el 15 d’agost 

o bé en celebracions per l’ar-
ribada del Sr. Bisbe. Toc de Set-
mana Santa, es toca durant el 
Dijous i el Divendres Sant i és 
molt semblant al toc de morts. 
El Diumenge de Resurrecció el 
Toc és d’alegria i també és molt 
semblant al toc de bateig. Toc 
de Missa del Gall, es fa el 24 de 
desembre abans de la missa i és 
un toc informatiu per avisar de 
la missa. Per últim, el Toc de foc, 
que ja no es toca fa molts anys, 
i consistia amb el toc de la cam-
pana Maria continuadament, i 
era per donar l’avís que hi havia 
foc en alguna casa del poble”.

Maria Urpí Aviñó (Cubelles, 1926) evo-
ca moments de la seva infantesa en re-
lació al campaner Borrell: 

“El Joan Borrell tocava molt bé. 
Quan vivíem al costat de ca la 
Rosario, a ca la Roseta, al car-
rer de l’Església (hi vam anar a 

viure quan jo tenia 8 anys, l’any 
1934) i passava ell, les nenes li 
demanàvem que ens deixés 
acompanyar-lo a veure com 
tocava les campanes. Em feia 
patir quan ventava la campana 
grossa. Posava el peu al finestral 
i això m’esgarrifava (...) Quan el 
Joan feia el repic allò semblava 
música. El pare (Joan Urpí Es-
cardó) una vegada, també quan 
vivíem a ca la Roseta, en sentir 
com repicaven, cada dissabte 
al vespre, es posà a ballar com 
si fos un vals-jota. Era igual com 
si parlessin aquelles campanes. 
Oh, tocava tan bé!”

Altres campaners no massa llunyans 
en el temps i dels quals tenim referèn-
cia són Ramon Granell Soler i Josep Es-
cardó Poch. El mateix Joan Borrell els 
cita en l’esmentada entrevista, on diu 
que va aprendre l’ofici de Josep Escar-
dó. També ens han comentat que du-
rant l’etapa de Joan Borrell en ocasions 
puntuals va ser Joan Llevadias Ferrer 
qui va tocar les campanes. 

Ramon Granell Soler (Cubelles, 1903-
1980) era pagès i estigué vinculat al 
cant coral. Abans de la guerra cantà 
amb el Cor l’Espiga i, posteriorment, 
en Flor de Foix, nom que adoptà el cor 
cubellenc per raons, diguem-ne, políti-
ques. Va fer de campaner a mitjans de 
segle, quan Joan Borrell s’absentà de la 
població durant uns anys. 

La seva filla, Neus Granell Urpí, recorda 
que 

“El pare ens demanava sovint a 
mi i la meva tia Hortènsia –ger-
mana d’ell- que l’anéssim a aju-
dar quan feia ventar les campa-
nes per la Festa Major o en altres 
diades. Als anys quaranta, quan 
jo tenia tretze o catorze anys, 

Joan Borrell fou nomenat campaner d’honor a títol pòstum per la Confraria de Campaners de Catalunya



16 / Grup d’estudis cubellencs amics del castell

CAMPANAR
CUBELLES
1765-2015

ANYS
250 

com queb el pare tenia feina, jo 
anava gairebé cada dia a tocar 
l’Ave Maria a les 9 del vespre. Ho 
feia des de baix del campanar. 
Hi entrava per la porta petita. 
Mossèn Miquel el tocava a les 
12 del migdia, l’Ave Maria”. 

Josep Escardó Poch (Cubelles, 1908-
1977) estigué molt vinculat al Círcol 
Cubellenc, entitat de la qual fou vocal 
(1928 i 1929) i tresorer (1934). També 
formà part del seu elenc teatral. Així 
mateix, cantà amb el Cor l’Espiga –
també estigué a la seva junta–, i amb 
Flor de Foix. L’octubre de 1936 passà a 
ser regidor de l’Ajuntament en repre-
sentació de la CNT i ocupà el càrrec du-
rant l’etapa de la Guerra Civil. Durant 
molts anys exercí de recader (missat-
ger). La seva filla, Rosa Maria Escardó 
Rosell, recorda que el seu pare li ex-
plicava que exercí de campaner quan 
encara era solter (això deuria ser als 
anys trenta). I que era molt destre, ja 
que realitzava un dels tocs més difícils, 
el d’asseure, o plantar, la campana (po-
sar-la de cap per avall).

A l’Arxiu Parroquial de Cubelles hem 
trobat documentats altres campaners. 
El primer que apareix és Anton Farré 
(1843) i poc després Josep Milà (1846). 
Uns anys més tard s’esmenta Isidre 
Fontanals com a campaner els anys 
1879 i 1880 (segurament desenvolu-
pà la tasca més temps). Hi ha un re-
but en què dit campaner afirma haver 
cobrat 320 rals “per tocar la campana 
durant tot l’any. Ja al segle XX trobem 
que Josep Soler va ser campaner com 

a mínim quatre anys (de 1912 a 1915, 
ambdós inclosos) tot i que el 1913 
compartí la tasca amb Josep Lleó (mig 
any cadascun). 

la recuperació

Ara, tot i que les campanes estan fixa-
des des que, com comentàvem, van 
ser automatitzades, tres cubellencs 
de soca-rel com són el Ramon Gómez 
Marcillas, el Josep Maria Granell Albet 
i el Josep Maria Borrell Sicart (fill del 
campaner Joan Borrell) han recuperat 
els tocs manuals en festes i esdeveni-
ments puntuals. El Ramon toca l’As-
sumpta perquè era el nom de sa mare i 

el Josep Maria Granell fa sonar la Maria 
pel mateix sensible motiu.

El Ramon, conegut popularment com 
a Ramon de cal Baró, recorda amb 
modèstia però amb orgull que l’any 
passat, abans del pregó de la Festa 
Major, va pujar al campanar a fer el toc 
de festa i quan va baixar uns vilatans 
li van dir que semblava que el Guixo, 
sobrenom de l’últim i recordat campa-
ner, el Joan Borrell, havia ressuscitat. El 
Ramon va aprendre a tocar les campa-
nes de forma autodidacta. El seu res-
pecte i estimació pel Joan li impel·lien 
a admirar els seus tocs que, des que es 
va casar i va venir a viure al nucli antic 

Joan Borrell, als anys cinquanta (Foto cedida per Josep M. Borrell)

Ramon Granell Soler, a mitjan segle XX (Foto cedida per la família Granell-Pijuan)Josep Escardó, l’any 1962 (Foto cedida per Rosa Maria Escardó)
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del poble, podia gaudir de més a prop. 
Se’n recorda de tota la vida de la músi-
ca i els missatges de les campanes de 
Cubelles però el seu interès pel tema 
el va empènyer a relacionar-se amb els 
campaners de Sitges per tal de perfec-
cionar la tècnica.

Per a ell és important fer tocs de cam-
panes a la Festa Major, conjuntant-les 
amb els morterets o amb la cobla, en-
guany dirigits tots plegats per l’Edmon 
Colomer, per conservar aquest patri-
moni cultural i “que no es perdés, ja 
que es de tota la vida”. Aquestes són 
algunes de les propostes d’aquest en-
tusiasta de la cultura popular catalana 
en general i de les campanes en parti-
cular. També s’està preparant una tro-
bada de campaners amb la col·labora-
ció, òbviament, del mossèn.

L’electrificació de les campanes no va 
arribar a Cubelles per manca de cam-
paner ni va ser una decisió consensu-
ada amb el veïnat, com a tants altres 
pobles i contrades. La mal anomena-
da modernitat i un progrés sempre 
malentès van acabar amb les harmo-
nies històriques i pròpies de la vila i 
van fer emmudir unes veus tradicionals 
i estimades. Ara, un altre tipus de mo-
dernitat, més conscient i respectuosa, 
ens torna la memòria i els sentiments 
col·lectius de les nostres campanes a la 
nostra manera. Gràcies al Ramon i als 
seus dos companys de fatiga, Cubelles 
s’afegeix als pobles catalans que estan 
recuperant les veus dels campanars.

Joan Borrell, l’any 1989 (Foto: Joan López) Ramon Gómez destapant la placa del carrer dedicat a Joan Borrell (1997)

Els tres campananers actuals, Josep M. Granell, Ramon Gómez i Josep M. Borrell (Foto: Ester Pérez)
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El Full de Cubelles, abril de 1989
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