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Pròleg 

Després d’haver participat activament en la vida musical de la Pobla de Lillet, tant dirigint la 
coral infantil de l’AMPA per Caramelles, com la coral Arija, m’he adonat de la gran passió de 
què ha estat objecte la música durant els darrers temps per als poblatans i poblatanes, 
alhora que he constatat que, si bé aquest amor ha estat molt intens, tot plegat corre el risc 
de ser oblidat.  Aquesta forma de viure en què la música sempre ha estat present, aquesta 
creació col·lectiva, ha de poder perdurar en la memòria local per sempre més, ja que durant 
un període de temps ha proporcionat una personalitat ben definida a unes generacions que 
han fet de la música tradicional una forma particular d’expressar-se. 

 La meva intenció, doncs,  seria posar per escrit els fets i miracles que han succeït durant  
l’esclat musical ocorregut a la vila en el lapse de temps que va des de finals del segle XIX 
fins als nostres dies, és a dir uns cent anys i escaig. No cal dir que només parlaré d’aquest 
determinat moment de temps, i dins d’aquest període, tan sols d’una certa expressió 
musical, centrada en la música tradicional, aquella que té relació amb les formacions vocals i 
les orquestres poblatanes, i els costums i tradicions vinculats.  

No només a la Pobla, sinó a moltes poblacions catalanes, i sobretot al món rural, ha existit 
un interès per aquesta manifestació cultural que és la cançó popular, però potser aquí va 
assolir un cim inusual per a una vila tan petita. Com diuen aquells que l’han viscuda  
intensament, es cantava arreu, als bars, com a ca l’Estellador, a la ferreria, qualsevol indret i 
ocasió era bo per posar-se a cantar, i per ensenyar cançons.  Amb raó, segons cita que em 
va arribar de Lluís Gonzàlez, mossèn Josep Augé, en el celebrat sermó de l’any 1921 a 
Falgars, va anomenar la Pobla “Terra de cançons”.   

És cert que en són plenes, aquestes contrades pirinenques, de buscadors que en comptes 
de buscar or, busquen cançons com si es tractés de petits tresors de la muntanya. Joan 
Amades, Palmira Jaquetti, Enric d’Aoust, Joan Tomàs i recentment Artur Blasco en són 
exemples. 

A casa nostra, per posar-ne un, podem esmentar l’episodi que narra Montserrat Vilarrasa1, 
en parlar del seu pare, Salvador Vilarrasa: «Al meu pare també li agradava molt de recollir 
cançons de la terra, com més antigues millor, cosa que feia amb una gran dedicació, i 
després les posava en solfa. N’hi havia recollides moltes i algunes es publicaren en els seus 
llibres,” La vida dels pastors” i “ La vida a pagès”. Una vegada que anaven d’excursió amb 
don Tomàs Raguer, els va passar un cas ben curiós. Es veu que en algun lloc, els varen dir 
que prop d’allà hi havia un pastoret que tocava el flabiol i que sabia una cançó molt maca. 
Els ho digueren perquè el meu pare ja era conegut per aquells llocs. Ell demanà on era 
aquell noiet i li digueren que allà, dalt d’aquell serrat.  

»Decidiren arribar-s’hi, ja que allò de la tocada de flabiol també els agradava. Un cop en el 
lloc, trobaren el pastoret i li digueren: “Hem vingut perquè ens han dit que saps una cançó 
molt maca i ens agradaria molt, de sentir-la”. El noi es veu que tenia vergonya i es feia 
pregar per cantar... Llavors li varen preguntar. “I com es diu aquesta cançó?” i el noi els 
respongué: “Es diu la cançó de la miloca”. I com que no es decidia a cantar, li proposaren: 
·Et donarem una pesseta si ens la cantes”. Ell va dir: “Doncs ja la cantaré”.  

»Per començar va fer una tocada de flabiol, que això sí, que els va agradar, i semblava la 
introducció. Llavors, deixant el flabiol, va començar a cantar:   

          Miloca, Miloca, Miloca.  
Miloca, Miloca, Miloca.  
Miloca, Miloca, Miloca, pasión! 

 

1 VILARRASA, Montserrat: RECORDANCES (1860-1942), pàg. 87 
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»Li varen dir: “Té, noi, aquí tens la pesseta, ja pots parar”. S’havien figurat que seria una 
cançó d’un ocell estrany, com la besaroca! »Tot baixant d’aquell serrat reien d’aquella 
brometa que els havia gastat el noi, que ni ell no sabia el que cantava.» 

  

Antigament la vida rural girava al voltant del cicle anual relacionat amb la terra. El pas del 
temps i les estacions marcaven el ritme dels pobles. Els solsticis i equinoccis anuals 
indicaven inicis i finals de cicle,  tasques agrícoles com la collita, la verema, la sega, etc. 
eren moments importants, que asseguraven la vida i creaven una mena de compàs cíclic. 
Als punts àlgids, doncs, s’hi afegia la festa, que era de la renovació del cicle vital, en què 
tothom hi participava. La vida de l’ésser humà estava totalment vinculada al ritme de les 
estacions, i les celebracions duien incorporats elements lúdics, dramàtics i musicals. La 
festa naixia dins d’aquest gran ritual que servia per celebrar i garantir que tot sortís bé, que 
el cicle es repetís i que res no canviés. Tothom hi era, tothom hi participava.  

Aquesta manera d’entendre les coses, pròpia del món rural,  òbviament era la de la Pobla de 
Lillet. Però, amb l’auge de la revolució industrial, aquesta vida tradicional va sofrir una 
sacsejada important, tot i que els elements bàsics que puntejaven el ritme anual es van 
mantenir. La música continuà gaudint d’una gran importància en la vida de les persones. 
Durant el període de temps que comprèn des de principis del segle XX fins a l’any 1935 
aproximadament, la vila experimentà una eclosió musical. Va coincidir amb el moment de 
màxim desenvolupament demogràfic i l’apogeu de les indústries poblatanes. Podem dir, per 
exemple, que en aquesta època van coexistir l’orquestra Joventut Poblatana, el cor Unió 
Poblatana, l’orquestra jove, l’Orfeó Esbart Cantaire, assolint aquest darrer uns cims 
difícilment inigualables. I la generació posterior, sorgida després de la guerra civil, va fer seu 
aquest fervor musical.  

Però això va arribar un moment en què canvià. Si s’analitza la història de la música 
tradicional d’aquest indret es veu de quina manera aquesta forma de viure-la, de gaudir-la, 
té un final, que podríem situar en un moment imprecís a cavall de la dècada dels setanta-
vuitanta del segle XX. La generació de persones nascudes entre el 1940 i el 1970 va fer 
seva l’herència dels seus predecessors i és la que ha mantingut viu aquest compromís amb 
una música vinculada a la vida tradicional. Si s’observen les formacions corals de la segona 
part del segle XX es veu que totes elles han estat formades per membres d’aquesta 
generació. Després, amb els nascuts en els seixanta i escaig, aquesta forma de viure-la 
experimenta un canvi, no només al poble, sinó arreu. La música ja no es vincula a la festa i a 
les estacions. Ja fa temps que la relació de les persones amb el ritme del camp ha 
desaparegut. La vida industrial ha desnaturalitzat aquesta relació. I ara la música es fa 
negoci, ja no és participativa sinó que s’enfoca directament al consum. No és una eina que 
s’utilitza en les celebracions, sinó que s’escolta, la noció d’espectacle s’acaba entronitzant 
dins el món musical rural. Fins i tot les corals són una mena de compromís entre totes dues 
concepcions, recuperen l’antiga forma de cantar a les tardes del diumenge, però ara això es 
fa a dalt d’un escenari. Es pot dir que les formacions corals poblatanes i les d’arreu 
representen, juntament amb altres manifestacions, el darrer vincle amb un món que 
desapareix i quan els seus components s’encaminin cap a les regions on es pon el sol se’n 
duran amb ells un passat que fuig.    

Aquesta efervescència musical no es va limitar només a l’existència de corals i orquestres 
sinó que va estimular la vena compositiva. Arran de la sardana dedicada a en Genís, la 
partitura de la qual em va facilitar Vicenç Linares,  vaig fer la gran descoberta que aquesta 
no era l’única obra sardanística que la vall havia inspirat. Fent de rata de laboratori i 
d’internauta, he anat descobrint i recuperant tot un conjunt de peces que s’han compost 
durant els darrers cents anys. De primer vaig esbrinar que existien, pel cap baix, unes sis 
sardanes vinculades al lloc amb títols com la Reina de la Vall de Lillet, la Festa de Falgars, 
Gentil Pobla de Lillet, etc.; d’algunes, de seguida en vaig trobar les partitures, i fins i tot els 
seus enregistraments sonors. Després el ventall s’amplià. Aparegueren més sardanes 
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relacionades amb el poble, i d’altres de compositors poblatans. Furgant aquí i allà, en 
prestatges polsosos i a les biblioteques d’algunes cobles catalanes, de mica en mica les he 
anat aconseguint. No cal dir que ha estat una troballa excepcional. I és a partir d’aquesta 
descoberta que he vist la necessitat de preservar-ho tot, incloent-hi les partitures 
esmentades, per tal que tot aquest patrimoni no es perdi. Com es veurà en l’apartat dedicat 
a les partitures sardanístiques, la composició d’una gran part de les sardanes poblatanes té 
a veure amb la família Fàbregas, sobretot amb Xavier Fàbregas.  

Tot intentant posar per escrit aquest bagatge musical vaig veure que de la primera època 
(d’abans de la guerra civil), se’n disposa de poques dades escrites, i de vegades 
contradictòries, i que de la segona, més recent, (del 39 ençà), encara se’n disposa de 
menys. Però, pel fet d’estar-hi més propera en el temps, alguns dels testimonis orals encara 
hi són vius i ha estat relativament fàcil recuperar-ne algunes de les dades.   

Aquest treball és una forma de compartir la memòria viva de tots aquells que han cooperat 
per permetre’l. Entre ells, vull agrair la col·laboració abans de tot  a Miquel Arrufat i Pujals 
qui, primer a partir dels seus articles sobre les orquestres poblatanes, i després amb 
informacions vàries sobre les entitats socials de principi de segle passat,  em va ajudar a 
prendre un primer contacte amb el món musical poblatà. Fervent participant en corals, i 
manifestacions culturals diverses, també ha escrit lletres per a algunes sardanes, que també 
m’ha fet arribar. Ha estat inestimable el seu ajut.    

I també a Jordi Vilarrasa Trias, per cedir-hi el material del seu avi Silveri Vilarrasa, i 
permetre’n la seva reproducció, així com a Pere Boixader que és qui em va facilitar aquests 
escrits juntament amb Àngel Ruiz. L’Àngel així mateix m’ha donat permís per incloure tot el 
que necessités del seu web Tempus fugit, una gran obra poblatana, dotada d’un fantàstic 
magatzem de material (fotos, articles, músiques, tot endreçat i catalogat), una ínfima part del 
qual he inclòs en el present estudi.  

També vull mencionar Albert Armenteras, besnet de Joan Capdevila, director de la, 
probablement, primera orquestra nascuda a la Pobla, que m’ha procurat materials relatius al 
seu besavi. Sense oblidar les seves aportacions a les meves consultes davant de qüestions 
relacionades amb cançons i partitures.  Així com al ja esmentat Xavier Fàbregas, sempre 
actiu en l’àmbit cultural poblatà, qui m’ha facilitat la clau per poder relacionar els diferents 
compositors de sardanes amb la història de la vila. Tant l’Albert com el Xavier, així com Pere 
Boixader,  es pot dir que són veritables arxius vivents de la vida poblatana.    

A Pere Boixader, Miquel Arrufat i Rosa Salvadó dec també una revisió a fons de tot el text.  

I a Chari Aramberri,  Maria Antònia Vilella, Carme Rosell, 
Jordi Puig, Pere Puig, Sabina Casas, Rosa Amils, els 
germans Saus, Adelina Cunill i Pepita Malaret que han 
proporcionat fotos i informacions referents a diferents 
apartats del llibre. A Joan Francàs, per la  informació 
subministrada sobre el Club Flor de Neu, en una tarda 
agradable, asseguts a la Llar del Pensionista, un dia 
imprecís del mes de maig.  

I a Ivonne Serra, Carme Cisneros (directora de la 
desapareguda Coral Lillet), Maria n’Huch Vilalta i a la 
meva dona, Josefina Elias, per la ingent tasca realitzada 
de buscar tot el que calgués, cercant arreu, de vegades 
sota les pedres, demanant als uns i als altres, fent-los 
regirar velles fotografies, sense les quals aquest treball 
hauria quedat bastant orfe d’imatges. Va ser justament 
dins d’aquesta recerca que la Maria Huch va recordar 
que, ara fa una bona pila d’anys, Josep Vilella, que havia 
estat alcalde de la Pobla, des del 1972 al 1979, va iniciar 
una tasca similar a la que ens ocupa, que va estroncar el Josep Vilella 
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seu traspàs.  Posats en contacte amb la seva vídua, Pilar Prat, ens va oferir amablement 
tota la documentació que el finat va recollir. I, vés per on, ens reservava una sorpresa. 
Enmig de tot el material guardat, conservava una sardana inèdita de Josep Cristòfol, 
anomenada la Cigala, que havia regalat a la família. No consta enlloc el nom d’aquesta 
sardana, així que és un privilegi d’incloure-la en la part final d’aquest estudi. Si algun dia es 
pot aconseguir una ballada de sardanes amb tot el gruix de les obres recollides, podrem 
gaudir de la seva estrena. Encara fora més bo si aquesta audició pogués anar acompanyada 
d’un enregistrament. A la família Vilella-Prat moltes gràcies per l’acollida i pel material 
proporcionat.  

Menció especial vull fer de l’ajut rebut de la meva dona, que a més de participar activament 
en la recerca de fotos, i treballar conjuntament amb el grup de ceramistes, també ha revisat 
tot el material escrit, fent comentaris, esmenes (de moment no a la totalitat), recordant noms, 
identificant persones, fent passeigs romàntics pel cementiri a la recerca de panteons 
oblidats... I pel suport moral.  

Al final, amb el llibre pràcticament clos, i gràcies a Jordi Quintana Albalat, he tingut accés a 
tot el patrimoni musical que va generar Salvador Vilarrasa, part del qual va ser utilitzat, amb 
altres col·leccions, per confeccionar el Cançoner del Ripollès. Aquesta petita joia descoberta 
hauria de ser objecte de revisió per, més endavant, poder fer-la accessible a tothom que 
desitgi consultar-la, perquè actualment descansa a les sales de la Direcció General de 
Cultura Popular, allà a les barcelones, i caldria tenir-la més a l’abast. 

Tal com ja s’ha dit al llarg d’aquest pròleg, el llibre està dividit en dues parts. La primera 
intenta explicar la història musical a la Pobla i la segona reprodueix aquelles obres musicals 
que he pogut recollir. Molta de la música popular poblatana ja va ser recollida al Cançoner 
del Ripollès, obra esplèndida que ha preservat tot un conjunt de cançons, petit tresor d’un 
passat que se’ns escapa. Però les sardanes esmentades i algunes cançons populars no 
apareixen enlloc o si apareixen ho fan amb petites diferències d’aquelles que he trobat i són 
les que reprodueixo a la segona part del llibre.   

Al llarg del text apareixen molts noms, de cantaires, de músics. És una forma de retre 
homenatge a tots aquells que han contribuït a crear aquesta obra col·lectiva que ha estat la 
vida musical poblatana. Tot i això, i malgrat els esforços, algunes persones que apareixen 
en les diferents imatges no han pogut ser identificades i per tant no he pogut posar el seu 
nom. Em sap molt greu perquè ningú no hauria de restar a l’oblit. Si aquest material, en un 
futur, és va revisant i engrandint, potser les mancances podran ser esmenades.  

Cal afegir que, amb tota seguretat, més d’un cognom estarà mal escrit, ja que, en no haver 
existit mai una normativa per a la transcripció dels cognoms, i sent la seva escriptura 
totalment arbitrària, en molts casos he hagut d’improvisar a l’hora d’escriure’ls, ja que la 
informació m’ha arribat via oral.   

Tot plegat, ha estat una tasca que he fet amb il·lusió. La música tradicional és la meva 
passió, i posar el meu granet de sorra perquè res de tot això no s’oblidi, ha estat un privilegi i 
un plaer.  

Domènec Ferrer, La Pobla de Lillet, a 7 de setembre de 2019 
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Prolegomen 
 

Remuntant-nos a les acaballes del segle XIX, que és de quan tenim els primers documents 
escrits, tot i que pocs, ens podem fer una idea de com estava estructurada la societat i 
comprovar el que s’ha dit ja abans: la importància de la música en el dia a dia.  

D’aquests dos aspectes tractarà la primera part del llibre. D’una banda interessa conèixer 
alguns aspectes de l’estructura social que imperava en el conjunt de la societat poblatana, 
aquells relacionats amb les Entitats socials, a partir de l’anàlisi de les associacions que 
existiren a principis del segle XX, perquè moltes de les orquestres i corals que es crearen, 
van funcionar en el si d’algunes de les entitats existents. També és interessant veure com, a 
mesura que avançava el segle, les diferents entitats es van anar polititzant en la mesura en 
què ho feia la societat, arribant al seu punt més àlgid l’any 1936.  

Fent una lectura exhaustiva dels diaris que van existir a la Pobla es pot fer un mínim 
seguiment de la complexitat de la xarxa social de la vida poblatana, de les profundes 
transformacions que es produïren, i ens permet de fer una foto mental (rebregada i en blanc 
i negre) d’aquella societat tan propera i tan llunyana alhora.  

 

 

Entitats socials 

Com ja s’ha dit al pròleg, el conjunt de la societat als darrers segles, amb la revolució 
industrial, havia experimentat un profund canvi. Potser el món rural, en general, havia 
resultat menys afectat, però  la Pobla, a les darreries del segle XIX i principis del XX, estava 
sofrint una profunda transformació, ja que s’estava convertint en una vila industrial. Les 
empreses tèxtils (Cal Costa, Ca l’Artigas, Cal Pujol...), i la companyia cimentera Asland  i 
d’altres feren de la vila una pròspera ciutat industrial, necessitada de mà d’obra, fet que va 
impulsar la immigració de persones vingudes d’arreu d’Espanya. L’afluència d’aquesta gent 
va ser un element clau en la transformació social poblatana.  Les convulsions que 
experimentà la societat Foment Catòlic del Llobregat són un fidel testimoni d’aquest 
fenomen per entendre una mica el funcionament de la xarxa social del moment. Gràcies al 
text cedit per Jordi Vilarrasa hem pogut mínimament seguir la crònica d’uns esdeveniments 
ocorreguts durant aquells dies, lectura que ha estat força interessant. En un hipotètic i futur 
relleix d’un museu poblatà, aquest article de La Persecució religiosa ha de tenir un lloc 
reservat.  

Bo i continuant la nostra recerca llegim a Ramon Pujals i Curtichs2 que a la Pobla, abans de 
1936, «hi havia pràcticament només dos bàndols: les dretes i les esquerres. Això fins i tot es 
reflectia en el futbol. Hi havia dos equips, els “perfumats”, que eren de  dretes i els “picarols”, 
que eren d’esquerres. Els de dretes es reunien al Casal del Centre Catòlic i els d’esquerres 
al local de la Flor de la Unió Republicana Federal.» 

També es pot deduir-ne que, pel que fa a la música, els dos estaments socials tenien o 
impulsaven les pròpies corals i orquestres. Almenys el nom de la societat Unió sembla que 
així ho suggeriria, ja que vincularia  la coral Unió Poblatana amb la societat Unió (coneguda 
pel Casino).  

 
2 Montañà, D i Rafart, J: La Guerra Civil al Berguedà (1936-1939). Testimoniatges, pàg. 88 



 

10 

 

Foment Catòlic del Llobregat 

Abans de 1900 hi havia constituïda la societat ja esmentada «Centre Catòlich». Es llegeix a 
l’opuscle, citat abans, de La persecució religiosa3 que «...hi havia en aquesta població una 
Societat constituïda de ja molts anys, l’origen de la qual tingué lloc a casa d’en Juan Vagués 
Espel de cal Mitjana amb el nom de Centre Catòlich, any...»  

Dissortadament el document no esmenta l’any en què es creà. La seu la tenien al carrer de 
l’Església núm. 3, tot i que primerament el seu local estava situat al carrer Jussà, on més 
tard s’instal·là la Cooperativa Obrera de l’Alt Llobregat. Posteriorment va canviar el nom pel 
de Foment Catòlich. És important el testimoni recollit al text proporcionat per S. Vilarrasa 
perquè narra fets relatats en primera persona.  De les informacions que aporta, podem situar 
aproximadament  el naixement de l’esmentada Societat:  

«ab motiu del alsament Carlista que es verificà en eixa comarca, fou denunciada dita 
Societat per algun bon factor de aquesta Vila, y ales hores se dissolgué dita Societat 
continuant lo seu funcionament ab caràcter de cafè públich fins que ja pasat algun temps, y 
estant ja la provincia de Barcelona ab tranquil·litat complerta, se formaren nous estatuts amb 
lo títol de Foment Catòlich de Llobregat.» 

Segurament fa referència a l’alçament carlí que es produí el 28 d’octubre de 1900, quan una 
partida capitanejada per Grandia (a) el Nai de Vallcebre  va sortir al camp. Bàsicament fou 
un aixecament català, entre l’Alt Berguedà i Badalona.  La partida del Nai es componia d’una 
quarantena d’individus, que als pocs dies, es van veure obligats a retirar-se, per la constant 
persecució de què varen ser objecte.4 Podem deduir, doncs, que aquesta societat ja existia 
abans de 1900.  

Seguint amb el document cedit per Jordi Vilarrasa, sabem que el Foment Catòlich del 
Llobregat tenia una Secció Dramàtica on es feia teatre. Aquesta societat, entre els anys 
1904 i 1907, any en què es dissolgué, experimentà convulsions internes profundes, fruit de 
les tensions que s’originaren, com es pot llegir al text,  entre els elements més conservadors 
de l’entitat i aquells que propugnaven idees més lliberals. L’autor de l’article5  es compta 
entre els primers, per tant l’escrit està clarament esbiaixat a favor dels uns i en contra dels 
altres. Tot i no ser neutral, això no priva que les informacions que proporciona siguin molt 
esclaridores de com funcionava la societat en aquell moment. El gruix del seu relat explica 
fets i idees que posen de manifest els motius de les desavinences dins l’entitat, un estira i 
arronsa entre conservadors i renovadors. A més, al primer capítol, fa un resum excel·lent de 
la situació a la Pobla a inicis del segle XX, que concorda amb el que he exposat abans:  

 «Corria l’any 1901 quan aquesta pacífica població es veié sorpresa ab la grata nova que 
s’anava à donar coments à una obra grandiosa que, per ses proporcions excepcionals, tots 
nos crèiem era un (paraula il·legible en el document); resultà que lo dia 9 de Octubre 
comparegueren en nostre Vila la primera brigada de hòmens per començar la seva tasca 
d’edificar la avui dia grandiosa fàbrica de ASfaltos y Portland situada en la propietat del 
senyor Abadal de Vic, anomenada Clot del Moro. Aquest aconteixement donà lloc à que s’hi 
congreguessin en aquesta Vila un cert número de obrers de totes les quatre parts de 
Espanya moguts per buscar lo pa quotidià que en molts punts escassejava; y lo nom de la 
Pobla ressonà com à eco falaguer per tots los àmbits de la Península creientse molts que 
aquí, en aqueix racó de montanya, era lo país desitjat del territori de Jauja. Veus aquí que 
com és natural s’operà en aquesta població una verdadera transformació en lo ordre moral y 

 
3 Vilarrasa, Silveri  La persecució religiosa a la Pobla de Lillet (document facilitat per Jordi Vilarrasa Trias, nét de 
l’autor) 
4 Felipó Oriol, Ramon  El Nai de Vallcebre. El darrer alçament armat carlí al Berguedà de l’any 1900. L’Erol, núm. 
132 (2017). 
5 L’escrit es conservava entre altres papers del senyor Silveri Vilarrasa, entre ells l’inventari de la botiga. Està 
signat com Lo autor. Comparant la lletra del text amb la de l’inventari es dedueix que totes dues lletres són de la 
mateixa persona.  Cal agrair a Àngel Ruiz aquesta tasca detectivesca.  
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material considerable, y important; de modo que ben prompte se traslluí les idees bastant 
perverses de una bona part dels nous pobladors que, salvo honroses excepcions, eren de lo 
més desmanegat en matèria religiosa.» 

No cal fer un gran esforç per posar-se en la seva pell i entendre com per a una persona que 
havia nascut en una població que no havia experimentat canvis considerables en la manera 
de viure i pensar durant els darrers cent anys, aquesta transformació li representava un 
trasbals absolut. Amb paraules del propi autor, els modernistes el que volien era abolir 
«...les costums ràncies y antiquades com els modernistes qualifiquen les bones costums que 
nostres avis nos havien inculcat, en fi en una paraula modernitzar la joventut poblatana».  
Fonamentalment la modernització representava un atac en l’ordre moral i religiós, com es 
desprèn del text.   

Així doncs, per aquesta època, hi havia dues formes de pensament, la conservadora i la 
lliberal, la primera representada per la societat Foment Catòlich, i la segona pel Casino i La 
Flor, que es van crear l’any 1904 i 1905 respectivament, on podien  «esbargirse los joves 
aficionats à balls, coro, etc, que ab lo títol de Societat La Unió, obrí ses portes en lo mes de 
.... del mateix any.» Tanmateix, es pot veure com a dins de la pròpia societat del Foment 
Catòlich ja hi eren tots dos grups, el conservador i el lliberal, per tant la separació d’aquests 
dos sectors en les dues entitats, la Unió i Foment, no era tan clara i evident.  

L’espurna que va provocar el conflicte a l’interior de Foment Catòlich va ser que un sector 
dels socis pretenia la reunió de les famílies a les representacions teatrals al local que es va 
arranjar per a tal fi: « ...lo local degudament arreglat lo primer diumenge de Octubre o sigui 
per la festa major, any 1903; mes com en aqueix mon lo benestar no té durada, resultà que 
ben prest la teia de la discòrdia donà senyals de sa presència en dita Societat. Varen donar-
se varies funcions de teatre y seguint les indicacions del senyor Ballester, se hi permetien la 
reunió de les famílies en les butaques y galeries, mes succeí que en mig de les famílies se 
hi congregaven altres persones estranyes que no sabent les regles de la bona educació, 
donaven lloc à escenes molt poc edificants; en conseqüencia lo Reverend Pàrroco manà 
que tornessin à separar les famílies com estaven antes de la reforma, trencant d’una vegada 
los abusos que se hi cometien. Aquesta disposició fou àgriament censurada per bona part 
dels elements levantiscos que formaven part de la mentada Societat que per desgràcia en 
mal hora los hi havia donat entrada». No explica el text a què fa referència amb els abusos i 
escenes poc edificants (tot i que ens podem fer una idea), però sí que aquesta va ser la raó 
perquè es desfermessin les hostilitats.  

Una altra dada important que aporta el document és que un poblatà podia pertànyer a totes 
dues societats, al Foment i a la Unió, encara que es va pensar d’impedir-ho: «Segons parer 
de persones de experiència, la ocasió mes propicia per destruir los plants del enemic, eren 
quant després de obrir lo Casino, y en vista de la propaganda feta per varios dels socis de la 
mateixa Societat que ja sels ovirava de lluny lo plant que portaven era donar una disposició 
severa y terminant de no poder pertenèixer à les dugues societats, excluir de la Societat 
Catòlica, à tots los membres que no fossin dignes d’ella; més tot fou al contrari; no es va 
donar cap disposició semblant, lo que fos causa de que se agravés més la situació.»   

Arran de les fortes desavinences, a partir de l’elecció d’una Junta que l’autor qualifica de 
cismàtica, el Bisbe demanà al Governador de Barcelona que dissolgués la societat, però la 
nova Junta aconseguí de fer fracassar els plans del Bisbe, i varen fer-se amos del local i del 
mobiliari. El 6 de desembre del 1906 els defensors de la causa catòlica, «reunits en número 
de 25 individus presidits per Mn. Lluís Pont, entraren a la Societat a fer la demanda de la 
clau i feren tancar dita Societat segons ho havia manat el senyor Bisbe». Els defensors de la 
“clau” van ser denunciats a Berga, denúncia a la qual se seguí una de nova contra els 
denunciants.  

Per no allargar el desenllaç afegeixo el fragment final de l’opuscle de Silveri Vilarrasa, on 
s’explica com el grup més afí al bisbat va constituir una nova entitat, l’anomenat  Foment 
Catòlic de Falgars:  
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«Els soferts defensors de la clau varen determinar, en vista de les circumstàncies, reunir-se 
en un local de la casa de Mn. Juan Francàs (Xisco) i des d’allí esperar el desenvolupament 
dels esdeveniments. Amb el degut permís de l’Autoritat local varen posar en obra tal 
resolució, fent-se portar el cafè per la casa de Juan Guardia (Lins) i determinaren fins i tot 
constituir-se en Societat Foment Catòlich de Falgàs. Romangueren en dit local per espai de 
tres mesos, i a l’arribar el mes de març, acordaren fundar l’esmentada Societat en el local de 
la casa de Juan Deitx (Sastre), proclamant la seva Junta Directiva degudament aprovada pel 
Reverend Rector i el Governador Civil de Barcelona, i ostentant com a trofeu o escut en el 
timbre de la Societat la clau i Bacol del Senyor Bisbe, en memòria del decret de dissolució 
de la Societat Foment Catòlich de Llobregat.» 

La dissolució de Foment Catòlic del Llobregat va succeir  l’any 1907, al juliol. 

En els papers de S. Vilarrasa descobrim que dos músics de l’Orquestra Joventut Poblatana i 
del Cor Unió Poblatana (els dos panxiganetes, com després veurem), apareixen dins 
Foment Catòlic del Llobregat, al grup cismàtic, abans que aquesta entitat desaparegui.  Així 
es troba a Josep Cristòfol en la Junta Liquidadora de la Societat Foment Catòlic del 
Llobregat, i en la Junta prèvia a aquesta apareix Ramon Torné ocupant un dels càrrecs 
vacants. Es podria sospitar (tanmateix no tenim cap prova evident que ho demostri) que una 
de les tàctiques del sector renovador poblatà era infiltrar elements en les estructures 
orgàniques de les entitats conservadores per sacsejar-les des de dins.  

Aquesta transformació de la Pobla progressivament anirà  construint un teixit sindical i de 
partits on es veuran representades totes les tendències del moment fins que, abans de 
l’esclat de la Guerra Civil, la situació serà la següent:6 «Esquerra Republicana  de Catalunya 
tenia la seu a la Flor de la Unió Republicana Federal. Aquest local estava situat a l’antic 
economat de l’Asland, (que avui acull la Llar del Pensionista), on hi havia un cafè i una sala 
de ball. La seu de la CNT-FAI era un bar regentat per un tal Campanillas, als baixos de cal 
Palau. L’Estat Català tenia el local al davant de l’església. El POUM, tenia el seu a cal 
Xiquet, (que podria haver estat situat on després va haver els queviures Vaqué, 
posteriorment Cal Perdiu i avui hi ha la farmàcia, al carrer Jussà). Els comunistes eren 
dirigits per Eusebi Sabatés, farmacèutic del poble, que tenia la farmàcia al carrer Verger, (on 
actualment hi ha la peixateria Gaite). La UGT tenia el local davant l’església. També hi era la 
Lliga Regionalista. Al carrer Callissa tenien el local els fejocistes, FJC, Federació de Joves 
Cristians de Catalunya. També alguns membres de la CEDA (Confederació Espanyola de 
Dretes Autònomes)».  

Com es pot veure hi havia una àmplia representació política, que dóna idea de la moguda 
social del moment. Segons l’anotació de Ramon Pujals reproduïda abans, tot aquest teixit 
polític, abans del 36, estava difuminat en una separació bàsica entre dretes i esquerres. És 
només a partir del juliol del 36 que comença el protagonisme dels partits d’esquerra i dels 
sindicats, de forma individual.  És pot dir que la Pobla, tot i tenir vora de tres mil habitants i 
escaig, reprodueix fil per randa l’estructura social i política de les grans urbs. És un veritable 
formiguer en moviment.  

Dins d’aquesta ebullició que viu el moment, cada partit o sindicat ha creat la seva entitat 
social, i dins n’apareixen seccions de cant coral, de balls, d’excursionisme, de teatre, etc.  

També es fa evident que, a partir de l’adveniment de la segona república, el 14 d’abril de 
1931, totes aquestes societats es polititzen, passen de ser entitats recreatives i culturals a 
adquirir noms clarament identificats amb una ideologia política, com ara la Unió Republicana 
Federal, la Flor Republicana Federal, etc. Ja hem vist com Esquerra Republicana tenia la 
seu al local de la Flor Republicana Federal.  

 
6 Informació extreta del llibre ja esmentat de Daniel Montañà i Josep Rafart 
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Segons dades extretes del llibre de Joan Rosiñol  i Orriols7, es pot endevinar que els socis 
que procedien del sector lliberal, fundaren dues noves societats, l’Avenç Autonomista i la 
Flor Comercial. La primera era de caire catalanista, i tenia el local social a can Tomàs de 
Rus, prop del pont del Magret, que es va traslladar posteriorment al Casino, al carrer 
Furrioles de Baix. L’altra societat, La Flor Comercial, també era de caràcter recreatiu i 
cultural. El local es trobava a la Plaça Major, a can Farines. Alguns dels fundadors foren: 
Josep Bobé (que va ser un dels elements més actius del grup rebel dins de Foment Catòlic), 
Miquel Prats, Pere Barral... Amb el temps es traslladaren a un nou local més espaiós, que es 
trobava a ca n’Eliets, a la carretera de Ripoll. Més tard, el dia 17 d’abril de 1931,  la societat 
passà a anomenar-se Flor Republicana Federal, fins al novembre de l’any 1934, en què la 
societat es clausurà. El diari del 2 de desembre d’aquest any informa que la guàrdia civil va 
fer obrir el local segellat de la societat Flor Republicana Federal, per fer-se’n càrrec la 
Comissió Liquidadora. Tots els seus béns (un piano, una màquina d’escriure, un billar i una 
nevera, entre d’altres) va ser subhastats el dia 8 del mateix mes.  

 

La Unió, societat cultural i recreativa 

Al llibre La Pobla de Lillet, de Joan Rosiñol i Orriols8 assenyala el 1905 com l’any en què es 
fundà la societat cultural i recreativa La Unió, amb la seu a uns baixos de la Plaça del Fort 
(el que avui seria el garatge de l’Hostal Cerdanya, a la plaça del Fort, núm. 5). La primera 
junta directiva estava constituïda per Manuel Serrarol, Mariano Expósito, Pau Garcia, Jacint 
Hernàndez, Alexandre Sangenís, Andreu Sarreta, Isidre Plana, Ramon Cristòfol, Antoni 
Puigbó, Francesc Reig, Jaume Casals i Pere Carbonell.  

 

Centre Catòlic Popular 

Anys després de la desaparició de Foment Catòlic del Llobregat, tornà a ressorgir amb el 
nom de Centre Catòlic Popular, estrenant local més endavant a la Callissa, l’actual Casal, 
que s’inaugurà el 8 de desembre de 1927, i fou el local més espaiós del de totes les 
societats existents. Tenia seccions de teatre, cant i esbarjo.  Vers la dècada dels 20 va 
veure sorgir en el seu si l’Orfeó Esbart Cantaire, de què es parlarà posteriorment.   

Pels articles apareguts a La Veu de Lillet, ens assabentem que les entitats en ocasions 
col·laboraven per a causes comunes com ara el dia 19 de març  de l’any 1920, en què les 
tres, Foment, Unió i la Flor,  van celebrar actes recreatius i funcions de teatre per recaptar 
fons per  a l’Hospital.  

Ara bé, de forma individual cada entitat social promovia actes, per als quals contractava 
generalment els cors i orquestres poblatans que els eren afins.  

 
7 Rosiñol i Orriols, Joan  El passat de la nostra Vila. LA POBLA DE LILLET, pàg. 103 
8 Op. Cit. pàg 109 
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ARXIU: WEB TEMPUS FUGIT 
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Formacions corals i orquestrals 

Música al segle XIX 

Diu Àngel Francàs que «abans d’estar organitzada instrumentalment cap orquestra, ja hi 
havia més d’un músic de circumstàncies que tocava, amb nota o sense, i que sempre estava 
disposat a fer les delícies de la primera festa que se celebrés, ja fos amb un sac de gemecs, 
una flauta, un flabiol, un tamborí  o un violí.»9 

També esmenta que els avis de la vila encara recorden Eudald Vaqué com a únic músic 
acompanyant el Ball dels Moliners. Aquests són els temps prehistòrico-musicals de la vila 
(pel fet de no tenir-ne informació escrita)..  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

D’aquells primers anys de finals del XIX tenim un document d’excepció,  el Cançoner del 
Ripollès10, que diu:  

«A la Pobla de Lillet, cap al 1885, es va acabar la costum de reunir-se els companys en una 
casa els diumenges a la tarda, després del rosari, a les quatre.  

»Cada un hi duia alguna cosa i s’ho menjava; a vegades es feien barreges entre tots; el vi ‘s 
comprava en comú i allò servia de berenar i sopar, i durava la reunió fins cap a les deu del 
vespre en que se’n anaven al llit. »Eren sobre tot, reunions folklòriques, en que s’hi cantaven 
especialment cançons, s’hi deien també endevinalles, rondalles, etc... Al posar-se cafès, se 
va anar perdent la costum. 

»Cada festa se reunien en una casa diferent. Gaire bé mai se parlava de res que no fos 
folklòric. Rarament de política, i ‘s tenia molt compte en ferir-se susceptibilitats. Així, tots 
junts, els uns aprenien les cançons dels altres.»  

Aquest preciós text permet de viatjar en el temps i imaginar-se una tarda de diumenge a 
finals del segle XIX, potser l’únic moment d’esbarjo de tota la setmana, en un mas qualsevol 

 
9 Francàs, Àngel  La Pobla de Lillet, Columna Albí, 1997, pàg. 149 
10 Cançoner del Ripollès  Centre d’Estudis Comarcals del Ripollès, pàg. 8 

Noces de Salvador Vilarrasa i Vall i Núria Roquer i Camprodón (ARXIU: llibre Recordances) 



 

16 

 

de la Pobla. Aquest costum, llegim, que en posar-se els cafès, desapareix, potser per anar-
hi a cantar al nou local 

El Cançoner del Ripollès amplia una mica més la informació:  

«Aquest text sense data, atribuïble a R. Serra i Pagès, ens acosta amb poques paraules al 
que serien les tardes d’un dia festiu qualsevol, en zones rurals, fa més de cent anys. 
L’ambient de germanor al posar en comú les aportacions de cadascú i posterior repartiment 
per a fer el berenar-sopar, el que sempre es fes a una casa diferent, així com el que la 
reunió es realitzés després del rosari, són detalls prou significatius que ens donen idea de 
com transcorria la vida en aquella època en aquestes contrades.»  

 

  

Dins del Cançoner del Ripollès, la major part de les cançons relatives a la Pobla pertanyen a 
la Col·lecció Raguer (Tomàs Raguer), col·lecció que està formada per documents musicals 
d’alguns cantaires de Ripoll, les Llosses i la Pobla de Lillet, i realitzada per la mà de diversos 
transcriptors, si bé que principalment per Salvador Vilarrasa, pel que fa a les músiques de la 
Pobla. Des d’aquestes línies, rebi el nostre petit homenatge i reconeixement per la tasca que 
va fer en evitar que es perdés  tot aquest patrimoni  inigualable. A ell i a tot el grup del 
Centre d’Estudis  Ripollès.  

 

  

Salvador Vilarrasa i Vall  (1870-1943).  

Va néixer a la Pobla de Lillet. La seva infància la passà a la casa pairal Can Vilarrasa, que 
ja no existeix perquè fou ensorrada amb motiu de les obres de construcció de la 
carretera de Guardiola de Berguedà a Ripoll. Els orígens de la seva vinculació amb Tomàs 
Raguer es remunten, possiblement, a quan estudiava música i llatí a Vic. Se sap que era 
músic d’afició i tenia certa habilitat a l’hora d’interpretar peces amb el piano i a 
improvisar.  
L’any 1910 es coneix que vivia a Ripoll, a la plaça Gran núm. 5. Es va casar amb Núria 
Roqué i Camprodon.  
Col·laborà amb publicacions en la revista de Ripoll, el Catllar, en una secció de folklore 
dedicada a donar a conèixer la vida dels pastors, llurs costums, vestuari, creences, lèxic, 
etc. Posteriorment intervingué en la revista Scriptorium. Entre els anys 1923 i 1928 va 
escriure una cinquantena d’articles centrats en la vida a pagès i en oficis. El resultat de 
les seves indagacions sobre el món pastorívol va tenir com a fruit la publicació de dues 
monografies, La Vida dels Pastors (1935),  La Vida a Pagès, i la seva col·laboració al 
Cançoner del Ripollès.  
Posteriorment a 1928 entrà a formar part del Patronat de l’Arxiu-Museu de Sant Pere, de 
Ripoll   (Informació extreta d’un article d’Agustí Dalmau i Font) 
Al llibre escrit per la seva filla, Montserrat Vilarrasa, ja esmentat, trobem la següent 
anècdota que il·lustra com era de difícil ser músic a la Pobla, al segle XIX:  «En Salvador 
Vilarrasa, encara jove, aficionat a la música i al cant, vivia encara a la casa pairal de la 
Pobla. Doncs bé, com que tenia estudis de piano, desitjava comprar-ne un i fer-lo dur al 
seu mas.  
»Obtingut el permís del seu pare, va arribar el dia que es va decidir a portar el piano. Va 
haver de llogar vuit homes, per rellevar-se, de quatre en quatre, per portar el piano des 
de Ripoll, millor dit, des de Campdevànol, a la Pobla. De Ripoll a Campdevànol devia anar 
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L’Orquestra de la Pobla 

Era pels volts de l’any 1894 que Francisco Fàbregas i Oristrell va crear la primera 
orquestra a la Pobla, una de les primeres a les comarques de Barcelona. Aquest poblatà 
tenia llavors 37 anys (vegeu esquela per determinar l’edat), i tots els altres components 
tenien entre 35 i 45 anys i eren coneguts per tothom com “els vells”11. Joan Capdevila era el 
seu director. 

 

 

 

Els seus components, al llarg dels anys, foren:  

Joan Capdevila i Casals  (a) Joanet de la Caseta, director i violí primer; Manel Costa, violí 
primer; Ramon Torné Cunill, violí segon (autor del llibret que s’esmenta més endavant); 
Anselm Rosell, cornetí primer; Climent Rebés, cornetí segon; Llorenç Capdevila, clarinet 
primer; Josep Cristòfol Rovira  (a) Pep Manyà, clarinet segon; Bonaventura Artigas, flautí; 
Francesc Fàbregas i Oristrell, fiscorn; Joan Granés, bestub.  

Pel tipus d’instruments que apareixen, podem deduir que es tractava més d’una orquestra 
que no pas d’una orquestra-cobla. La composició de la cobla és fixa12, amb onze músics que 
toquen dotze instruments, però a mitjans segle XIX no tenien una formació fixa ni quant a 
nombre de músics ni pel que fa als instruments que tocaven. Pep Ventura, al darrer terç del 
segle XIX, els va fixar definitivament.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
11 Miquel Arrufat Pujals  Programa de les Festes del Roser de 2016.  
12 Flabiol i tamborí, dos tibles, dues tenores, dues trompetes, un trombó, dos fiscorns i el contrabaix  (verra en 
llenguatge col·loquial).  

Joan Capdevila Casals  

Va néixer el 14 de març de 1853 i va morir el 15 de juliol de 1913 als 60 anys. Li deien 
“Joanet de la Caseta” i era de Ca l’Adroguer de la Caseta. Al seu DNI, com a ofici, hi 
constava “labrador”.  
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Els dos segons, el de violí i el de clarinet, és a dir, Ramon Torné i Josep Cristòfol, eren 
encara dos panxiganetes, com diu el primer, Ramon Torné, al seu llibre D’aquell temps, i 
d’ara mateix:13  «era precisament l’any 1899 que vaig debutar de músic...» Tots dos es 
deurien incorporar a l’orquestra l’any 1899. Ramon Torné, ja sabem que era un bromista 
empedreït. El seu llibre és un veritable recull de situacions i fets compromesos i divertits. El 
fragment que ens ocupa proporciona la llista dels components que s’esmenten més amunt. 
Es titula Debut de músic i tot seguit el reprodueixo sencer:  

«Era precisament l’any 1899 que vaig debutar de músic. Va ser a la Festa Major de 
Cerdanyola, amb els músics vells de la Pobla.  

 »A la Festa ens acompanyaren alguns de la Pobla i, entre els tals, el Joanet de la Munda, 
secretari municipal, que tenia molts cops amagats. Els demés eren tot jovenalla. Ens 
allotjaren a una casa que hi deien a Cal Llorenç. Ens tractaren molt bé.  
 

MENÚ  

PLATS : Bona escudella; Carn d’olla ; Típic freginat ; Carn amb peres; Carn en suc; Estofada; 
Pollastre 
POSTRES: avellanes; ametlles; galetes; cafè 
 
 

»La bona dona de cal Llorenç no n’havia fet mai de cafè i preguntà com es feia, precisament 
al Joanet, el secretari que era, com ja he dit, un bromista de marca.  

»- Mira, com que avui és Festa Major, fes-lo que sia bo. Posa en una olla l’aigua que sia 
necessària. Hi poses una bola de sagí i un bon tallet de garro. Quan hagi bullit, que et sembli 
que el caldo ja està fet, poses el cafè en una altra olla i escaldes amb aquest caldo... Et 
sortirà un bon cafè! – acabà el secretari.  

»La bona dona ho féu talment com se l’hi havia dit. Després de les postres retirà tot lo de la 
taula i hi posà les tasses.  
»- Caram, diu en Fàbregues, hasta cafè? 

»El serveixen i el primer que el tasta diu:  

 
13 Torné Cunill, Ramon  D’aquell temps, i d’ara mateix. Publicació pròpia de l’autor, mecanografiada.  

Esquela facilitada per Josep Laredo i Moner 



 

19 

 

»- Quin gust més estrany que té aquest cafè! 
»- Mestressa, què hi heu posat?... Té un gust de brou bufat estrany... 
»- Caram, -diu la dona-  em sembla que prou ha de ser bo perquè hi he tirat un bola de sagí i 
un bon tallet de garro, tal com m’ha dit el Joanet.  
»- Fotut animal, -digué en Fàbregues.  
»- Amb tu no es pot anar enlloc. Sempre n’has de fotre de les teves –digué el Ventura.  

»El Joanet de la Caseta estava amostassat... Els demés rialles... Jo, com no n’havia begut 
mai, em semblà que era prou bo.» 

Amb àpats com aquest, potser es pot entendre millor la dèria que tenien de fer música.  

Continuant amb l’orquestra, n’hi ha d’altres, de documents, que donen, si fa no fa, els 
mateixos noms. Àngel Francàs, al seu llibre, cita fil per randa la mateixa composició 
orquestral.  Miquel Arrufat afegeix Anselm Viñas al grup. Tal com diu el text l’orquestra 
estava formada per homes als qui anomenaven “els vells” (entre 35 i 45 anys en aquella 
època  sembla ser que ja els trobaven grans). 

Aquesta orquestra actuava en tres o quatre festivitats anyals, generalment de franc. 
Assajaven només uns quants dies abans de les actuacions.  

Sempre segons Àngel Francàs, va tenir anomenada per tota la comarca, però pel fet de 
“l’avançada edat” dels seus components es va anar esllanguint fins a desaparèixer.  

Al llibre d’en Torné trobem, a més, una anècdota referida al director de l’orquestra, Joan 
Capdevila. A manca de documents més exhaustius on pouar per buscar informacions de tots 
ells, bons són els fets que en Ramon ens explica amb el seu to desenfadat i foteta. Es titula 
Cal estudiar i diu així:  

«El Joanet de la Caseta tingué molt de temps un greu dolor a les cames, segurament produït 
per les humitats, ja que li agradava molt anar a pescar. Consultà diferents metges, quins 
medicaments resultaven negatius. Anà a Barcelona on hi està molts dies i li feren diverses 
proves i, a la fi, gairebé estaven a punt d’amputar-li les cames.  
»Pressentint això, tornà a la Pobla ben amoïnat. Un dia, el Joan Tarí li digué que s’hi fes 
fregues d’aiguarràs. Cansat de tot ho provà i li anà molt bé.  
»El dr. Llorenç, al veure’l que tornava a córrer, li preguntà lo que s’hi havia fet.  

- Res més que fregues d’aiguarràs.  
- Caram –diu el doctor.- no hi havia pensat. 

»Al saber-ho, el Tarí digué: 
- Que fagi com jo... que estudiï.   

»I el pobre no sabia ni un mot de lletra. » 
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Orquestra-cobla de la Pobla. Joan Capdevila, el seu director,  és el segon  

començant per la dreta de la darrera fila. ARXIU A. ARMENTERAS 
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Música al segle XX-XXI 
 

MÚSICA ORQUESTRAL 
 

Orquestra Joventut Poblatana (Moderna Poblatana) 

 

L’any 1904 apareix una nova orquestra (anomenada segurament Moderna Poblatana), amb 
l’ajut d’alguns dels components de l’orquestra anterior. El primer director vingué de Ribes de 
Fresser, i es deia Gracel, el qual va ser rellevat per Pere Puig, que va venir de Torelló.14 
Deduïm que el seu nom inicial fos el de Moderna Poblatana perquè és com apareix 
anomenada en una notícia apareguda a la Vanguardia de 20 de maig de 1907, dins l’apartat 
Notas Regionales, titulada Desde Pobla de Lillet, que comença dient: «El día 9 del actual 
verificose en esta villa la séptima Fiesta del Árbol (…) A las tres de la tarde salió de la Casa 
Consistorial la comitiva, en la que figuraban los niños y niñas de las escuelas en número de 
unos 200, con sus estandartes y bandera nacional, amenizando el acto la banda «Moderna 
Poblatana.» Aquesta orquestra, doncs, no era pas una orquestra-cobla pels tipus 
d’instruments que tocava,  però segurament l’any 1911, amb l’arribada com a director de 
Pere Puig i Parés, nascut a Sant Pere de Torelló (1873-1950), i que fou director de 
l’orquestra la Pirinenca, de Camprodon i fundador director de la cobla orquestra La Nova 
Ripollesa (1925) l’orquestra es va constituir com a Cobla-orquestra, incorporant els 
instruments típics de la Cobla. Segons Josep Laredo «això no volia dir que abans no 
toquessin sardanes, cosa que van fer gairebé totes les Orquestres de Catalunya abans 
d'incorporar els instruments típics de Cobla». S’infereix que, llavors, canviés el seu nom pel 
de «Joventut Poblatana», tal com la veiem citada l’any 1911 en una notícia del diari El 

 
14 FRANCÀS, Àngel, La Pobla de Lillet,  pàg. 150 

Postal on es veu l’Orquestra Joventut Poblatana, a la plaça del Molí de la Vila, enviada pel músic al 
seu mestre, Francisco Argelich, de Barcelona, el 8 de novembre de 1916.  

ARXIU PERE BOIXADER, 1914 
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Puigmal (vegeu pàgina 35). Igualment a la primera pàgina del díptic apareix l’any 191 
(manca la darrera xifra, segurament per poder-la aprofitar en anys posteriors).  

L’orquestra Joventut Poblatana estava formada pels següents músics:  

Pere Puig, violí primer i director; Ramon Torné, violí segon; Josep Cristòfol, clarinet primer 
(al tríptic consta com a cornetí); Emili Tarrés, clarinet segon; Josep Capdevila, clarinet 
segon; Isidre Cristòfol,  (a) Sidret Manyà, contrabaix; Ramon Vinyes, flauta; Joan Bartés, 
fiscorn; Martí Camprubí  (a) Jan Mariet, cornetí primer; Josep Comelles  (a) Nen Gris, cornetí 
segon.  

Les seves actuacions van traspassar les fronteres comarcals, i segons sembla, en diverses 
ocasions va ser sol·licitada per fer audicions al Parc de la Ciutadella de Barcelona.  

El 14 de març de 1919 la Corporació Municipal va acceptar l’oferta de l’Orquestra Joventut 
Poblatana per amenitzar les festes de Cinquagesma, pel preu de 150 pessetes.  Més 
endavant La Veu de Lillet es fa ressò de la bona impressió que causa aquesta orquestra allà 
on actua.15   

 
15 Moltes de les cites que aniran apareixent, es van publicar als diversos diaris locals. Algunes se n’han extret del 
llibre de Joan Rosiñol i Orrios, La Pobla de Lillet. Per no carregar el text amb cites, no s’aniran afegint notes a 
peu de pàgina. Serveixi aquest peu com a referència de totes les posteriors.  A partir de l’any 1919, que apareix 
la Veu de Lillet, successivament van sortint a la llum diferents diaris, que permeten esbrinar, més o menys, el 
desenvolupament de la vida cultural i musical a la Pobla.  
Pel que fa als diaris locals, el primer diari que va sorgir fou la Veu de Lillet, que es va publicar des del 9 de març 
de 1919 fins al 12 de febrer de 1922.  
Després el succeí El Correu de Falgàs, periòdic quinzenal, el primer número del qual va aparèixer el 18 de març 
de 1922, un mes després de deixar de publicar-se La Veu de Lillet. En sortiren 33 números, fins el 8 de setembre 
de 1923. La redacció era al Foment Catòlic de Falgars. Els fundadors foren els germans Vilarrasa, entre d’altres.  
L’any 1923 acabà la seva publicació. Fins l’aparició del diari El Llobregat, el 1931, la Pobla no tornà a tenir diari 
local. En total uns vuit anys sense diari, forat que no permet saber, per exemple, la fi de l’orquestra Joventut 
Poblatana.  
El Llobregat existí des del 22 de març de 1931 fins el 22 de desembre de 1935.  
El setmanari Llum tragué el primer número l’1 de gener de 1934, i va néixer en part per contrarestar les opinions 
del diari El Llobregat. Era el setmanari  portaveu de la Flor Republicana Federal.  
Horitzons nous va ser també un setmanari polític. El 23 de gener de 1937 sortí el primer número i l’últim el 13 
de març del mateix any.  
Posteriorment,  l’any 1960, apareix un nou diari, Lillet. El 15 de maig surt el primer número, i dura fins al mes de 
gener de 1963. Després de dos anys de suspensió, torna a editar-se i només va publicar tres números mensuals 
durant l’any 1965.  
Cul de Sac va ser una revista comarcal de l’Alt Berguedà, que primer va ser mensual i després bimensual. Va 
aparèixer el 23 d’abril de 1978 i es va deixar de publicar el desembre de 1980.  

Aquest tríptic segurament podem datar-lo l’any 1911, segons el que s’ha explicat abans 
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El diari El Puigmal de Ripoll, el dia 4 de febrer de 1911, informa que  «Dijous últim [2 de 
Febrer de 1911], festivitat de la Candelera, «‘scelebrá en el espayós local-teatre del 
Casino sarau de disfreces, a carrech de la orquesta «Joventut Poblatana» de Pobla de 
Lillet» (Blog de Josep Laredo: 

 http://fotosformacionsmusicalsdecatalunya.blogspot.com/).  

És la primera constància escrita de l’orquestra amb el nou nom.  

El 10 de desembre de 1922 La Veu de Lillet es lamenta que darrerament hagi decaigut 
l’esperit d’associació per organitzar actes culturals, principalment el teatre i vetllades de 
cant. 

La nota afegia: «No n’hi ha prou de perdre la joventut que feia teatre, sinó que, segons 
versions fidedignes, l’orquestra Joventut Poblatana desapareixerà properament per manca 
de protecció, en tots sentits».  

En els números del diari Llobregat, apareguts en la dècada dels 30 no s’esmenta cap 
actuació seva.  El mateix diari, el dia 21 de juliol de 1935 publica la notícia de la celebració 

Pàgina anterior exterior del tríptic. A dalt Interior del tríptic, on es veu els 
integrants de l’orquestra. ARXIU PEPITA MALARET ROTLLANT 
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d’un festival benèfic, a favor de les Germandats dels sants Cosme i Damià, al Cinema 
Llobregat, I afegeix que «els entreactes foren amenitzats  per l’orquestrina de Josep 
Cristòfol». No especifica, però, de quina orquestra es tracta.  

Del llibre de Ramon Torner reproduïm, tot seguit, el poema que explica els motius de la 
desaparició de l’orquestra.   

 

L’Ajuntament de la Pobla 
abonava anualment 
mil pessetes per les festes 
de Cinquagesma i Roser.  
L’orquestra proposà a l’alcalde 
que aquestes pessetes les dés 
al director de l’orquestra 
a canvi de que ensenyés 
de música gratuïta  
a cert número d’indigents 
i d’altres pagant un cànon 
lo més possible prudent.  
 
Semblà féu bona acollida  
de la proposta al moment.  
Digué que ja en parlaria 
al ple de l’Ajuntament.  
I vinga espera que espera 
de la resposta el resultat 
i no ha vingut encara 
res de lo acordat.  
Es féu llavors la proposta 
de no dir res a ningú 
i de dissoldre l’orquestra 
el dia més oportú.  
 

Com hi havia en contracte 
algunes Festes Majors,  
s’acordà un cop ateses,  
posà als instruments  l’embós.  
Abans, cada festa es tocava,  
sempre que feia bo,  
una tanda de sardanes.  
Hi havia molts balladors! 
Però s’apropà aquell dia 
de la dissolució.  
Jovent i vells acudiren 
però la cobla no.  
- Què ha passat? – alguns 
digueren. 
- Oh, la cobla s’ha dissolt! 
- No pot ser de cap manera, 
s’avenien molt en tot.  
- És per culpa de l’alcalde 
de no complir en l’acord 
que li proposà l’orquestra 
feia més d’un any i tot.  
L’alcalde era el “patatero”,  
molt conegut de tothom 
per granuja i embustero,  
el més pillastre del món.  
 

Els Consellers prou correren 
enterats de la proposta 
que’ls músics a l’Alcalde feren 
sens haver tingut resposta.  
Anaren de casa en casa 
dels músics tot suplicant 
que no deixessin l’orquestra,  
que tot s’anirà arreglant.  
- Heu fet tard – fou la resposta,  
- els instruments són ja 
embossats,  
ens costa molts sacrificis 
que no han sigut 
recompensats.  
Quin floret de músics hi hauria 
de portar-se el plan a cap! 
Avui la Pobla seria 
la Reina del Berguedà 
 
Ramon Torné, poema titulat  
IN MEMORIAM 
 

 

Aquesta raó podria explicar la seva fi, però hi ha un apunt d’Àngel Francàs, que es refereix 
als  desitjos d’alguns músics de superar-se i migrar cap a altres orquestres, que es podria 
sumar a l’anterior.   

Àngel Francàs16 data la seva desaparició «cap allà la dècada dels anys trenta». Afegeix que 
en va quedar només un quintet  de veterans, fins a 1936. Ara bé, segons les diferents raons 
exposades, semblaria que la seva dissolució va succeir abans, per la dècada dels 20, potser 
l’any 1924, perquè aquest any Josep Cristòfol veurà estrenades dues composicions seves i 
no les interpreta l’Orquestra Joventut Poblatana i a l’article anterior, de l’any 1922, ja 
s’avançava la seva desaparició.     

Del poema-article anterior sobta que l’orquestra volgués invertir les mil pessetes que se li 
abonaven per les festes de Cinquagesma i Roser en formació musical per als seus 
components. Sorprèn que preferissin invertir els cèntims en classes i  no pas en altres 
coses, que potser teòricament eren més necessàries, en una època i en un lloc on hi havia 
més escassetat que riquesa. Com d’important havia de ser la música i els coneixements 
musicals, per a aquells homes!  

 

 
16 op. cit. pàg 151 
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Josep Cristòfol i Rovira  (a) Pepet Manyà 

Va néixer a la Pobla de Lillet el 30 de juliol de 1885. Fill d’Isidre Cristòfol i Aymerich de 
Bellver i de Filomena Rovira, de Borredà. Va morir el 10 de desembre de 1955, d’un 
emfisema pulmonar, segons que es pot llegir al llibre de defuncions de la Pobla (vegeu 
imatge a la pàgina següent). Tocava el cornetí a l’orquestra Joventut Poblatana, i el seu 
germà, Isidre Cristòfol el contrabaix. 

«En Josep Cristòfol i Rovira ("Pep Manyà") va anar a Berga, on va ser una peça clau en el 
desenvolupament de l'Orquestra Nova Harmonia (...) i va ser un element important en 
ensenyar els instruments de fusta (tible o tenora, bàsicament) als seus companys. Curiós, 
perquè ell havia començat com a cornetí!» (Josep Laredo).  

L’orquestra Nova Harmonia, l’any 1924 es convertí en la Cobla-Orquestra la Principal del 
Berguedà, segons diu Martí Villegas, en el seu treball la Sardana a Berga. 

 

 

Per la festa Major de la Pobla, l’any 1924, va veure estrenades dues sardanes seves: “La 
Reina de la Vall de Lillet”, sobre motius d’una cançó popular poblatana i “La Queraltina”, com 
a reclam publicitari d’un estomacal del mateix nom elaborat per la Casa Sala de Berga. La 
interpretació va anar a càrrec de la cobla Els Montgrins.17.  

Josep Laredo m’ha fet adonar d’un error que s’arrossega de temps immemorials, i és la 
confusió de dues persones, la de Pep Manyà per Josep (“Pepito”) Cristòfol i Parals, que va 

 
17 (Riera, C; Serracant, J; Ventura, J  De la A a la Z. Diccionari d’autors de sardanes, Girona, Som, 1994). 

Anotació al  Registre de defuncions, de  l’Ajuntament de la vila 
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ser instrumentista de fiscorn a la cobla Els Montgrins, ja que en la nota que apareix a peu de 
pàgina es diu que és Josep Cristòfol i Rovira qui toca el fiscorn als Montgrins.   

En iniciar-se la guerra civil Josep va exiliar-
se. Teníem dubtes sobre si va arribar a 
tornar a la Pobla o va morir a l’exili. La 
hipòtesi més creïble era que no va tornar 
mai. Tot i així, calia anar a consultar el 
registre de defuncions que es conserva a 
l’Ajuntament de la vila, el de panteons i 
nínxols, ja que sabíem que el panteó de les 
famílies Cristòfol-Rovira hi és al cementiri, si 
bé en un estat deplorable, ja que cap 
membre de la família no va tenir 
descendents i per tant ningú no se’n cuida.  

Consultat el registre de defuncions de la 
Casa de la Vila,  el 10 de desembre de 
1955, apareix el full que certifica que el seu 
traspàs fou al domicili familiar, carrer Angel 
Guimerà, núm. 1.  

Al registre de nínxols i panteons,  
dissortadament, per aquella època no s’hi 
feia constar les persones que hi eren 
enterrades, però al llibre d’Òbits de la 
parròquia de la Pobla, segons comprovació 
feta per Rosa Salvadó, es llegeix que el 
rector Josep Farràs dóna sepultura 
eclesiàstica a Josep Cristòfol Rovira, al 
cementiri d’aquesta vila. Llavors podem afirmar amb seguretat que el seu cos jau en aquest  
panteó familiar del cementiri, juntament amb el seu germà Isidre, la seva cosina Antonia 
Rovira i la seva tieta.  

Diuen els nadius que abans completava el conjunt una estàtua de Santa Cecília, patrona de 
la música. Però es veu que ja fa temps que descansa a la sala d’autòpsies del mateix 
cementiri. Deu ser per esbrinar qui l’ha mort abans, si el temps o l’oblit.  

 

Josep Cristòfol va compondre, a més de les 
dues anteriors, les següents sardanes, entre 
d’altres: 

Fadrinalla (1909?), La font del Pla, La 
futbolística, La Jove del Mas, Joventut 
(1909?), La paraire,  Repics de glòria 
(1910?) i Roses i clavells (1910?).  

En algun moment potser va dirigir 
l’orquestra Joventut Poblatana, així com el 
cor Unió Poblatana. Quan va morir, el seu 
fons de partitures va quedar a l’ajuntament 
de la vila. No està catalogat i ocupa dues 
caixes de cartró. A banda de peces 
instrumentals comprades o copiades a mà, 

s’hi troba alguna cançó de caramelles i dues sardanes que són composicions seves, les ja 
esmentades de La Reina de la Vall de Lillet i la Queraltina. 

Panteó de la família Cristòfol-Rovira 

ORQUESTRA “NOVA HARMONIA” (1911); DRETS 
(D’ESQUERRA A DRETA): FRANCESC SALA, RAMON SALA, 
SIBIL, JAUME SALA. ASSEGUTS (D’ESQUERRA A DRETA): 
SALVADOR JANÉ, JOSEP SALA, VENTURA SELLART, JOSEP 
CRISTÒFOL 
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Tots dos germans eren coneguts per Pepet Manyà i Sidret Manyà, ja que aquest últim tenia 
un taller de manyà al carrer Àngel Guimerà, cantonada amb el carrer Cerdanya. Durant un 
temps Pepet va treballar també al taller. Els va acollir la seva tieta, que tenia una filla, 
Antonieta Rovira.  

A la mort de la tieta, van conviure els tres cosins al pis que hi tenien damunt el taller. Tots 
tres no es varen casar mai.  

 

 

Orquestra Jove 

Fou cap a l’any 1914,  que 
arribà a la Pobla mossèn Joan 
Aymeric, conegut com mossèn 
Joan de la Canalla, que 
arreplegà xicots d’entre dotze i 
setze anys, els ensenyà 
música i formà una petita 
orquestra. Un article publicat a 
la revista “Hormiga de Oro” 
esmenta l’existència de “La 
primera orquesta juvenil de 
España”, amb fotografia 
inclosa. La seva tasca es va 
veure interrompuda perquè va 
haver d’anar a cobrir una 
vacant de rector en una altra 
població. La que anava a ser l’orquestra més jove d’Espanya veié estroncada la seva cursa.  

 

L’Orquestra Jove de la Pobla estava integrada pels següents components:  

Pere Pons  (a) Pericas, fiscorn; Josep Orriols  (a) Pepet Serrador, fiscorn; Joan Fàbregas, 
fiscorn; Anton Pujals  (a) Ton Bitxac, fiscorn; Pere Canal  (a) Sastre Canal,  flauta; Eudald 
Puig  (a) Eudalet Tort, cornetí; Ramon Vidella  (a) Ramonet Ventura, cornetí; Joan Coll  (a) 
Romà, cornetí; Ramon Espelt  (a) Pintor Oficial, clarinet; Jaume Carbonell  (a) Jaumet Basté, 
violí; Pere Camprubí  (a) Perico Vicenç, violí; Lluís Tomàs  (a) Lluís Perdiu, violí; Pere 
Castellà  (a) el Castellà; Com a director, mossèn Joan Aymeric.  

  

Orquestra jove. ARXIU Josep Vilella 
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Orquestra del Ball dels Moliners  

Als temps actuals l’entitat poblatana La 
Brama ha recuperat la tradició del ball dels 
Moliners, tradició desapareguda al poble 
des de l’any 1924, que darrerament només 
representava la canalla a l’escola. Aquesta 
entitat l’ha tornat a posar a disposició del 
poble, però a més l’ha enriquida, afegint tot 
un muntatge que recorre la vila, creant 
quadres teatrals que van explicant les 
ventures i desventures del bergant moliner, 
per a diversió de xics i grans. La festa 
acaba a la plaça del Molí de la Vila, just 
allà on suposadament succeïren els fets 
narrats. Al moment final, als acords de la música del Ball dels Moliners, es balla la dansa 
amb què se l’estomaca de valent,  després de la qual s’inicia la guerra de farina. Per a més 
dades sobre els orígens de la festa consulteu l’annex on es fa una explicació de la festa a 
partir de dos articles apareguts a l’Erol i també a textos del Costumari Català.   

Amb la de l’any 2019, ja són tres les representacions fetes. Si el primer any, per tal de fer 
sonar les notes de la dansa, es va crear una petita orquestra composta de flautes, guitarres i 
percussió, els dos següents es va tocar música al llarg del trajecte, introduint els diferents 
quadres i durant la cercavila. Aquests dos últims anys l’orquestreta va millorar de forma 
important. Es comptà amb la presència d’un grup de músics, pertanyents a la cobla de tres 
quartans (sac de gemecs o cornamusa, flabiol i tamborí, i tarota o xirimia) Ço del Botafoc, 
del Vendrell, un d’ells pare del poblatà Jonàs Bassó, president a dia d’avui de La Brama. En 
aquesta orquestra tota persona que sap tocar un instrument i desitja participar-hi és ben 
rebut.   

Res a veure amb les orquestres-cobla que han existit fins ara a la Pobla, l’orquestra del Ball 
dels Moliners aplega un grup heterogeni d’instruments, que van des del sac de gemecs, 
flabiol i tamborí i tarota, ja esmentats, fins a guitarres, trompa, viola... per tocar només en 
una ocasió al llarg de l’any, però actualment és el que més s’assembla a una orquestra a La 
Pobla.  

 

  

Any 2019, guerra de farina 

Orquestrina - Ço del Botafoc, Eulàlia Guasch (trompa) i 
Domènec Ferrer (viola) (2019) 
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Joan Amades: Costumari Català, les Carnestoltes, pàg. 235 

 

La indicació que apareix sota la partitura, diu que va estar anotada per Salvador Vilarrasa. 
És, doncs, gràcies a la seva mà i diligència que ens ha arribat la música del Ball dels 
Moliners, així com a Joan Amades. Sense l’esforç de tots dos s’hauria perdut 
irremissiblement.  
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MÚSICA CORAL 

Abans de 1936 

La Unió 

Es tenen notícies una mica confuses del fet que, a finals del segle XIX, existia una formació 
vocal, possiblement de nom La Unió. No és d’estranyar ja que durant tot el segle XIX i 
principis del XX el cant coral s’estengué per tot Catalunya  tot seguint l’exemple dels cors de 
Clavé que s’implantaren dins les classes obreres. Potser el fet d’anomenar-se Unió fa que 
de vegades se la confongui amb la coral Unió Poblatana, però són corals totalment diferents, 
ja que aquesta segona fou creada l’any 1920.  

 

 

Mossèn Joan Aymerich 

Mossèn Joan Aymeric, a qui s’ha anomenat més amunt en parlar de l’orquestra jove, muntà 
una coral infantil. Aquesta coral tenia cura de les interpretacions corals en les festes 
religioses i formava part d’una secció de Cants Rítmics (seguint les pautes de Joan 
Llongueras) que s’estrenà al Centre Catòlic amb el ballet El general Bum Bum. Però, com ja 
s’ha dit, la tasca d’aquest capellà es veié interrompuda quan va ser traslladat a una altra 
parròquia.  
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Cor Unió Poblatana 

Posteriorment es creà el cor La Unió Poblatana. La seva inauguració apareix publicada a La 
Veu de Lillet,  l’any 1920, el 25 de juliol, tal com queda recollit en el requadre següent. 18 Va 
actuar en diverses ocasions conjuntament amb l’Orquestra Joventut Poblatana. En la imatge 
de la pàgina següent es pot veure el cor Unió Poblatana, lluint l’estendard de què parla 
l’article: 

«El nou chor “Unió Poblatana”, en agraïment al nostre estimat patriet 
N’Antoni Costa Mallol, obsequià la seva distingida família amb un 
concert donat a la tarda del passat diumenge, el qual consistí en 
l’execució de les peces “La donzella de la costa” i “Arri, Moreu”. (...) 

»A propòsit de la nova entitat choral “Unió Poblatana” hem tingut el 
gust de veure el model que serà l’estendard ofert pel senyor Costa, i 
que ha de confeccionar la casa Jorba, de Manresa. Creiem que serà un 
treball artístic i de molta vàlua. En una banda es llegeix el nom de 
l’entitat, i a l’altra apareix el nom de la Pobla i l’any del qual data en 
mig de les quatre barres catalanes. Molt bé.» 

Si bé l’estendard de l’Orfeó Esbart encara es conserva a la vila, d’aquest altre no es tenen 
notícies.  

Àngel Francàs  diu que «el va dirigir Josep Boronat, de Barcelona, el mestre Dotres, i a les 
darreries el poblatà Josep Cristòfol. Era un cor per a homes. Algunes de les obres que van 
executar foren: L’Empordà, Les Flors de Maig, Les Fulles Seques, etc.  De vegades van 
col·laborar en la processó del Divendres Sant, amb obres de Tomàs Luís de Victòria, i 
altres».19  

 

 

 
18 Tempus fugit: https://tempusfugitlapobla.blogspot.com/2016/12/la-coral-unio-poblatana.html 
19 Francàs, Àngel. La Pobla de Lillet, pàg. 152 

A baix, a mà dreta, assegut, Josep Cristòfol, i al fons l’estendard del cor. ARXIU ADELINA CUNILL 
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Orfeó Esbart Cantaire 

El 15 de setembre de 1919 arribava a la Pobla un nou capellà, mossèn Carles Garcia. «Des 
del primer moment va començar la seva tasca amb la mainada a través d’introduir-los als 
Cants Rítmics i creant el 1920 l’Esbart Cantaire. Intensificà les seccions de Cants Rítmics, 
representant El Cavallet de Cartró, Les calces de Jan, El Dormilega i altres. Ben aviat formà 
un grup que ultrapassà el centenar de cantaires.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Mossèn Carles Garcia i Rosell (Berga 1890-Puig-reig 1971).  

Entrevistat al diari Lillet, al desembre de 1970, amb 70 anys i 41 d’estança, el descriuen 
menut, de cos ascètic, inquiet, incansable. Va cursar estudis seminaristes a Solsona, i 
s’estrenà com a sacerdot i mestre a Anglesola (Lleida), en la primera i segona 
ensenyança. El 1919 va ser nomenat professor de Llatí i de Música a la Pobla, i més 
endavant, Vicari de l’Església Parroquial.  

Mai no va pensar a deixar la Pobla. Els últims anys d’estar-hi va venir a tenir cura d’ell 
una neboda. Va morir a Puig-reig el 1971. 
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Identificació dels components de la coral, foto amb número i relació posterior.  
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Nens:  
1. Candi Vilella 
2. ?? 
3. Pau Comeras (Pauet) 
4. Joan Pujals (Cal Blau) 
5. Joan Canut 
6. Josep Solé (Director teatre) 
7. Ramon Pujals (Cal Bitxac) 
8. Lluís Francàs (Barber Cal 
Xisco) 
9. Pelegrí Vilella (Cal Vilella) 
10. Ramon Orriols (Cal 
Paretxicó) 
10ª Jaume Obiols (Cal Ralé) 
11. ??  (Cal Jolis) 
12. Llorens Canut (Cal Canut) 
13. Joan Orriols (Pastisseria 
pare del Manel) 
14. Salvador Palomera  
(Cal Palomera) 
15. Joan Casals (Cal Aranya) 
16. Manel Vaqué (Cal Musíc) 
17. Juli Canut (Cal Canut) 
18. J. Grau (el pare era 
recader de la Pobla a Ripoll) 
19. Joaquim Corcoy (Cal 
Corcoy) 
21 Joaquim Cisneros (Cal 
Cisneros) 
22. Filibert Cisneros (Cal 
Cisneros) 
 
 
Dones 
1. ?? 
2. Montse Vilarrasa (Cal 
Vilarrasa) 
3. Asunció Rotllant (Cal 
Rotllant) 
4. Maria Rotllant (Fonda 
Cerdanya) 
5. Lourdes Sala (Cal Sala) 
6. Salut Cisneros (Cal 
Cisneros) 
7. Victoria Espelt ( Cal Oficial) 
8. Pilar Espelt (Cal Oficial) 
9. Natàlia Vilalta (Ca la Mercè) 
10. Lola Font (Impremta) 
11. Pepeta Puig (Germana 
dona Joan Fàbregas) 
12. Maria Casals (Cal Aranya) 
13. Maria Cabanes (Tia de 
J.M. Casals) 
14. Natividad Baraut (Cal 
Comes) 
15. Montserrat Baraut (Cal 
Comes) 
16. ?? 
17. Mercè de Cal Blau (La 
Molina, Clot del Moro) 

18. Maria Casals (Cal Xic) 
19. ?? 
20. Germana Sastre Pons 
21. Soledad Capdevila 
22. Palmira Rotllant (Cal 
Rotllant) 
22a. Josep Vilarrasa sots-
director de l’Orfeó (Cal 
Climent)  
23. Soledad Palomara(Cal 
Palomera) 
24. Àngela Camprubí (Cal 
Vicens) 
25. Pepita Bartés (Cal 
Mitjana) 
26. Teresa Rotllant (Cal 
Rotllant) 
27. Mercè Pujals (Cal Blau 
Solista) 
28. Pepeta Orriols (Mare de 
Josep Vilella i Maria Vilalta) 
29. Quimeta Rotllant (Cal 
Rotllant) 
30. Mercè Vilalta (Ca la 
Mercè) 
31. Clara Palomera (Cal 
Palomera) 
32. Antònia Pujals (Cal Bitxac) 
33. ?? 
34. Pepeta de Cal Aló  
35. Falgàs Cabanes  
36. 37. ?? 
38. ?? (Cal Jolis) 
 
 
Homes:  
1. Joan Sañas (Cal Sañas) 
2. Llorens Capdevila (Pare de 
Juli Capdevila, Forn de la 
Plaça)) 
3. Joan Baraut (Cal Comes) 
4. Pepet Pons (Pare Josep 
Pons) 
5. Climent Rotllant  
6. ?? 
7. Enric Rubio (pare Vicenta) 
8. Ramon Espelt (Cal Oficial) 
9. Blai (Cal Gray “Quec”) 
10. Lluís Rotllant (Cal Repló) 
11, 12- ?? 
13. Joaquim Fàbregas (Cal 
Fàbregas) 
14. Jaume Vilarrasa 
15. Pepet Capdevila 
16. Vicenç Arrufat (Pare 
Miquel Arrufat) 
17. Serafí Pons 
18. ?? 
19. (Germà Xisco paleta) 
20. (Cal Cisneros) 

21. (Cal Caló) 
22. Marcel·lí Pons 
23. Adolfo Seco 
24. Joan Fàbregas (Cal 
Fàbregas) 
25. Joan Pons 
26. Juli Canut (Sastre Canut) 
27. (Cal Burra) 
28. ?? 
29. Albert Cunill (pare 
Adelina) 
30. Mn Joan Orriols (Cal 
Mitjana) 
31, 32.- ?? 
33. Ismael Fàbregas  
34. Pepet Majoral (Germà 
gran de Cal Xeco)  
35. Àngel Burniol (Cal Burniol) 
36. ?? 
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En la representació de Cançons d’amor i de guerra, que va fer l’Orfeó, Jaume Vilarrasa 
(núm.14) i Montserrat Vilarrasa (núm.2) formaven la parella còmica del Baldiret i la 
Caterineta, l’Eloi era Joan Fàbregas (núm. 24) i l’avi Castellet Albert Cunill (núm. 29), 
l’Horaci estava representat per Marià Pons i Salut Cisneros (6) era la Francina. 

El dia 22 d’agost de 1920 l’Esbart Cantaire, encara no Orfeó, va 
celebrar un concert per homenatjar la Colònia Escolar de 
Barcelona, sota la batuta de mn. Carles Garcia. Feia un any de la 
seva arribada.  

L’any 1922, el Correu de Falgàs  informa de diferents fets 
relacionats amb el cor Esbart Cantaire. D’una banda que es 
converteix en Orfeó, pel fet de sol·licitar, el dia 18 de març, 
l’adhesió a la Germanor d’Orfeons de Catalunya; al temps que 
s’afegia a l’homenatge que tots els Orfeons de Catalunya dedicaren 
al mestre Millet, pare de tots els cantaires. I relacionat amb això, es 
donava a conèixer que en els tallers La Providència de Barcelona, 
es confeccionava la senyera (vegeu pàg. 47), que el fabricant Marc 
Viladomiu havia de regalar a l’Esbart Cantaire.  

El 15 de maig l’Esbart Cantaire rebé un escrit d’agraïment per la 
seva adhesió a la Germanor d’Orfeons Catalans, signat pel 
president Lluís Millet i pel secretari Joan Llongueres. Posteriorment, 
l’any 1930, el mestre Llongueres visità la Pobla, fet que es va 

recollir a La Veu de Catalunya.   

L’any 1922, el 24 de juny, va ser lliurat a l’Orfeó la seva Senyera, en 
una festa celebrada a 

Viladomiu  Nou.  

 

El programa del dia relata:  

«El dia 24, a les 9:30 la cobla Pirinenca de 
Camprodon acompanyava a l’església 
parroquial un Solemne Ofici, en el qual les 
seccions de nens i homes de l’Orfeó Esbart 
Cantaire interpreten la Missa del Centenari de 
Balmes, del mestre Mn. Ll. Romeu.  

»Acabat l’ofici, el celebrant, Mn. Josep Rotllant, 
capellà de la colònia de Viladomiu i fill de la 
Pobla, de la família de cal Repló, beneí 
solemnement la Senyera, que els senyors Marc 
Viladomiu i Pilar Portabella regalen a l’Orfeó. 
L’Orfeó i l’Orquestra, juntes, van interpretar les 
sardanes L’Empordà i el Rosselló, les Fulles 
seques i Sardana de la Pàtria, d’en Morera.»20  

L’Orfeó va passejar el seu estendard arreu 
Catalunya. Va actuar al Casino Ceretà de 
Puigcerdà, en l’Aplec d’Orfeons de Catalunya, 
en el Concurs Comarcal d’Orfeons del 
Conservatori de Manresa, a Olot, Ripoll,... així 
com puntualment a les caramelles poblatanes.  

 
20 Lluís Gonzàlez de Gràcia 

Insígnia Orfeó: ARXIU 
 P. BOIXADER 

Estendard de l’Orfeó Esbart Cantaire.  
ARXIU ROSA AMILS 
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L’auge musical de la Pobla, els nombrosos cors i orquestres, i tota l’efervescència musical 
poblatana, es difongué per la comarca, segons recollia un article del diari La Veu de 
Catalunya de novembre de 1923.  

Al web Tempus fugit de la Pobla de Lillet21 apareixen diversos articles de diaris comarcals, 
sobre l’Orfeó Esbart i sobre el cor Unió Poblatana..  

El dijous, 16 d’agost de 1923, va fer una excursió per visitar Puigcerdà. El grup estava 
acompanyat per una comissió de l’Ajuntament, composta dels regidors En Ramon Torné, En 
Miquel Francàs i el secretari En Josep Castro, i de bon nombre d’amics, que havien respost 
al convit de l’Orfeó. La caravana que sortí de la Pobla estava composta de quatre 
automòbils, i va ser acomiadada per una gentada que es va congregar a la plaça del Fort. El 
concert es celebrà al Casino Ceretà, i el repertori consistí en diverses peces de Grieg, 
Wagner, per acabar amb la sardana de la Pàtria d’Enric Morera.  

 

 

De la importància que assolí la Pobla, gràcies a l’Orfeó,  en el pla musical, resulta la visita 
que va fer Joan Llongueras a la Pobla, visita comentada en un article aparegut a la Veu de 
Catalunya.  

El 13 de juliol de 1930 l’Orfeó va assistir a la reunió d’Orfeons de tota Catalunya que es va 
celebrar a Barcelona, a l’estadi de Montjuic. El 25 d’octubre de 1931 prengué part a la III 
Assemblea de Germanor dels Orfeons de Catalunya i Aplec Comarcal. L’any 1934  va visitar 
Montserrat.  

Un fet a destacar, dins la tasca enorme d’aquest Orfeó, és la representació de l’opereta 
Cançó d’amor i de guerra el 16 d’abril de 1933, els actors principals de la qual ja s’han 
esmentat anteriorment.  

De l’ofici que posseïa aquest cor dóna constància el fet que una setmana després, el dia de 
Sant Jordi, cantés a l’Ofici interpretant la Missa de la Mare de Déu de Núria. És a dir, que 
van ser capaços d’interpretar dues obres d’envergadura amb només una setmana de 
diferència. Tan sols les bones corals són capaces de fer gestes com aquesta.   

Sabem pel diari El Llobregat, febrer de 1934, número 149, que l’Orfeó tenia una Junta 
directiva, ja que  dóna els noms de la renovada Junta :  

 

 
21 https://tempusfugitlapobla.blogspot.com/ 

Visita a Puigcerdà. ARXIU TEMPUS FUGIT 
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JUNTA DE L’ORFEÓ ESBART CANTAIRE 

Divendres a la nit, quedà constituïda la nova Junta de l’Orfeó Esbart Cantaire 
composta de la següent forma:  

President, Vicenç Font i Mir; Vice-President, Ramon Pons; Tresorer, Jaume Corcoy; 
Secretari, Joan Pons; Bibliotecari, Ramon Cunill; Vocal, Josep Capdevila.  

Per la part corresponent a les orfeonistes formen la Directiva les Stes. Antònia Pujals 
i Ramona Puig.  

Aquesta primera entitat musical de la Pobla, ha emprès novament amb ardit, els 
assaigs.  

 

Més endavant, al mateix diari, el dia 25 de febrer 
del 1934, apareix un article titulat «Una Crida de 
l’Orfeó Esbart Cantaire», que busca ampliar el 
nombre de socis protectors de l’entitat. Esmenta 
que la «massa coral és avui nutrida, entusiasta i 
disciplinada» però afegeix que si en comptes de 
tenir uns 40 o 50 socis, arribessin al centenar, 
«compteu què en faríem».  

La Crida està escrita pel mateix mossèn Carles, 
que l’acaba dient: «... que ens ajudi qui tingui fe en 
la nostra obra, qui cregui, i estic segur que ho creu 
tothom, que l’Obra de l’Orfeó és obra de cultura, 
de pau social, de moralitat, que és l’obra d’un 
poble que avança, que triomfa, qui cregui, en fi, 
que l’Orfeó és una glòria de la Pobla de Lillet.  

M.C. GARCÍA » 

De les paraules de mossèn Carles podem inferir 
que tenia plena consciència que l’Orfeó era una 
fita d’envergadura per a la població. 

De tot plegat podem inferir que l’Orfeó estava 
constituït legalment, comptava amb una massa de 
socis protectors nombrosa (40 o 50), i buscava 
que aquesta xifra s’acostés al centenar. Ara bé, si 
el nombre de socis protectors arribava a la 
cinquantena, els cantaires segurament els 
doblaven, pel que es pot deduir de la foto següent 
en la visita a Montserrat, el mateix any. 

  

Mossèn Carles dirigint 
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L’Orfeó Esbart Cantaire a Montserrat, l’any 1934. ARXIU PERE BOIXADER 
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Música coral a partir de 1939 

Agrupació Coral de la Pobla de Lillet 

 

 

Durant la guerra civil les seccions de música coral i teatre de les diferents entitats van cessar 
les seves activitats. Superada la guerra s’inicia novament el moviment de cant coral del 
Casal Catòlic sota la direcció igualment de mossèn Carles, ara amb el nom d’Agrupació 
Coral de La Pobla de Lillet. Inicialment només era permesa l’actuació del Cor d’homes, 
perquè no es permetien els cors mixtos per ordre del Bisbat de Solsona i un Orfeó implicava 
que podien cantar homes i dones. Més endavant es començaren a tolerar les actuacions a 
veus mixtes, sobretot per Carnestoltes. Va comptar amb un nombrós planter de cantaires.  

A la següent foto es pot reconèixer a:  

Àngel Francàs, 
Filibert Cisneros, 
Falgàs Francàs, 
Eudald Majoral  (a) 
Andalet, Marcel·lí, 
Concepció Vilalta, 
Josep M. Casals, 
Josep Soler, Nuri de 
Cal Mataperoi, 
Molina, Fèlix Amills, 
Salvador Bretxa, 
Àngel Gonzàlez, 
Canut, Ramon Cunill, 
Miquel Arrufat, Joan 
Pertiñez, Chari 
Aramberri, Carme 
Pons, Carme Zaballa, 
Rosa, Josep Anfruns, 

Martí Nàjar, Àngel Armenteras, Jaume Curtichs, Josep Amills, Manel Tomàs, Joan Picas, 
Francesc Camacho, Josep Vaqué  (a) Roseta, Ferran Vivancos...  (dissortadament han 
quedat alguns per identificar). 

ARXIU: CHARI ARAMBERRI 
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D’aquesta agrupació, sobretot dels seus darrers temps, gràcies al diari Lillet, tenim més 
informació. Llegint entre línies s’ha pogut esbrinar que funcionava no només com a coral, 
sinó que a tots els efectes era una agrupació parroquial. És a dir, que a dins existien  
diferents seccions. En una entrevista que el diari Lillet va fer a mossèn Carles, al desembre 
de 1960, explica com l’agrupació coral, «ha recuperat el costum de fer pessebres a les 
cases».  

Deixa constància que el mèrit principal del ressorgiment de l’afecció de fer betlems  a la vila 
es deu al doctor Cisneros. Continua mossèn Carles explicant que els pessebristes, fent el 
betlem, fan un acte d’adoració al Diví Nen Jesús, i homenatgen el doctor Cisneros, de feliç 
memòria. En resum, que l’agrupació coral està vinculada clarament al ressorgiment de la 
tradició pessebrista poblatana.  

Però aquí no s’acaba aquí el còmput d’activitats que realitzà aquesta agrupació. Més 
endavant, en parlar de la Cavalcada dels Reis, comenta que l’Agrupació Coral ha d’estar 
orgullosa d’haver-la implantat i fomentat.  

Al final l’entrevistador li diu: « - Aquest anys sembla que, finalment, tindrem representació de 
“Els Pastorets”. Suposo que vostè serà el director de la part musical?  

»- Certament. Estic disposat a posar tot el meu interès perquè la representació de Els 
Pastorets sigui el que ha de ser. Una part importantíssima, gairebé capital, és la música. És 
una obra lírica i com a tal, tant o més important és la música que la lletra. Assajant 
degudament, crec que pot sortir bé.  Tots els cantaires de l’Agrupació Coral participaran.» 

I posteriorment, al diari Lillet del febrer de 1961, apareix en primera plana: 

 

 “ELS PASTORETS” 

«Les representacions de “Els Pastorets”, organitzades per “L’Agrupació 
Coral” al teatre del Casal Catòlic els dies 1 i 6 de gener, es van veure 
concorregudíssimes d’espectadors, donant a les festes nadalenques 
l’esplendor propi que els pertoca. » 

 

 I a les pàgines interiors s’amplia la notícia:  

TEATRE 

Amb motiu de les Festes de Nadal, l’Agrupació Coral de la nostra vila, va 
posar en escena l’obra d’Esteve Trullás «L’Orfanet i la Pastora» o “Els 
Pastors de Betlem».  
El Teatre Casal, on es representà aquesta obra els dies 1 i 6 de gener, va 
aparèixer abarrotat de públic, àvid de presenciar aquest gran 
esdeveniment. Gran esdeveniment teatral, sense cap mena de dubte, ja 
que les grans dificultats amb que ensopegaren per portar a escena 
aquesta bonica obra nadalenca, i el gran encert amb què es dugué a 
terme, tant pel que fa a la part artística com a la musical, fa que elogiem 
a tots els qui van contribuir a la realització de «Els Pastorets».  
Així doncs, felicitem sincerament l’Agrupació Coral a càrrec de la qual ha 
caigut el pes de l’organització i representació, i desitgem que en aquestes 
festes tan simpàtiques, tan familiars, tan íntimes, com són les del 
Naixement de Déu, «Els Pastorets» siguin representats tots els anys.  

 

Tot aquest conjunt d’activitats, que duia l’Agrupació Coral, durant els anys seixanta, 
segurament era continuació d’altres similars que havien realitzat anteriorment. Sabem que 
havien representat sarsueles, i possiblement abans que es deixessin de fer, també eren els 
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responsables dels Pastorets de la dècada dels 40. Ara bé, aquesta darrera afirmació no està 
en absolut comprovada, és una mera suposició.  

L’Agrupació Coral, en els primers anys de funcionament del diari Lillet, acostuma a ser 
notícia per raó de les seves contínues actuacions i activitats.   

La trobem a l’acte d’Homenatge a la Vellesa, celebrat al Casal, al juny de 1960, a la festa 
major del Clot del Moro, a Gombrèn, Guardiola, Sant Julià, Bellver, etc, al desembre de 
1960, a la Missa del Gall, interpretant la Missa de la Mare de Déu de Núria i diversos motets 
nadalencs. Seria llarg d’explicar tots els concerts i actuacions que l’Agrupació va realitzar 
per les diferents localitats catalanes. També acostuma a informar el diari de les diferents 
excursions anuals que els seus components realitzen.  

Tanmateix, és possible que a partir de l’any 1963 l’Agrupació Coral baixés el seu ritme, ja 
que les seves aparicions al diari disminueixen. L’any 1966 encara mossèn Carles batejava. 
Segurament deuria marxar, per motius de salut, el 1967, any que arriba un nou vicari a La 
Pobla.  

 

 

 

 

  

Programa de l’actuació al Casal Catòlic de l’Agrupació Coral, el dia 6 de gener de 1955. ARXIU ALBERT 
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Coral Club Flor de Neu 

L’any 1967 les monges carmelites vedrunes deixaren d’atendre l’escola 
religiosa de les nenes. Per cobrir la seva absència el bisbat de Solsona 
envià dues mestres, Immaculada Granados i Margarida Recasens, que 
atendrien a partir d’ara les nenes en aquesta escola. El poble comptava 
llavors amb un nou mossèn, Ramon Viladés, com a vicari de la 
parròquia, que a més duia la tasca de coordinar el treball de les dues 
mestres. I aquestes van arribar també amb ganes d’implicar-se amb el 
jovent del poble, amb “marxa”. I fruit d’aquests contactes amb les colles 
del poble es creà una mena de club social, un lloc de trobada i 
d’iniciatives diverses, que encapçalaren els propis joves.  

Si bé les reunions preparatòries s’encetaren el 1967, és l’any 1968 quan 
aquest club pren forma, amb uns estatuts i una junta, que va tenir com a 
primer president Joan Francàs, que llavors només tenia 18 anys i com a 
vicepresident Fulgenci Garcia, a qui deien el Fluge. També hi eren 

Ivonne Serra, Bàrbara Mèndez, Josep Lluís Artigalás  i d’altres. Joan Francàs va estar al 
davant de l’entitat fins l’any 1977 més o menys. Per un breu període de temps el va succeir 
Isidre Zaballa. L’espai de temps que resta fins la desaparició de l’entitat, pel voltant dels 
anys 1983, 1984, tingué  Miquel Guillem  (a) el Presi com a president.  

El seguit d’iniciatives que va endegar aquest club és gran, pràcticament ho tocaren tot. Van 
continuar amb la representació dels Pastorets, van crear un grup excursionista que per 
poder estar federats es va crear com a delegació del Centre Excursionista Comarca del 
Bages el qual, conjuntament amb altres entitats excursionistes de la zona (Campdevànol, 
Ribes, Ripoll, Sant Joan de les Abadesses, Avinyó) preparava marxes de regularitat per tot 
el Ripollès, una de les quals es va fer al Catllaràs; van organitzar colònies infantils, també 
foren els iniciadors de la truitada a Falgars, que feien el Dilluns de Pasqua. Va ser 
posteriorment, quan va deixar de dur-la el Club Flor de Neu, que es traslladà al dia de Sant 
Marc.    

 

 

 

I entre tot el conjunt d’activitats el que ens interessa aquí és el naixement de dues corals, la 
Coral del Club Flor de Neu, per a adults, i la coral infantil La Barretina. Mossèn Ramon 
Viladés, que feia poc que s’estava a la vila, va dur la direcció de totes dues corals. L’estada 

Mossèn Ramon Viladés dirigint la coral del Club Flor de Neu per les caramelles 
de 1968. ARXIU: E. PUJALS 

Escut de la Coral 
Club Flor de Neu.  

P. BOIXADER 
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del mossèn fou d’uns tres o quatre anys, que és el temps que va durar la coral dels adults. 
No així la infantil, la coral Barretina, ja que en la direcció el va substituir el poblatà Jordi 
Puntas. Aquesta última va funcionar uns cinc o sis anys més. És a dir, que si la coral Club 
Flor de Neu va acabar vers l’any 1971, la Barretina durà fins al 1975 o 76. 

 

La coral Club Flor de Neu va interpretar sobretot caramelles, encara que, com que pertanyia 
al Secretariat d’Orfeons de Catalunya (SOC),  participava en les trobades anyals de corals 
que organitzava el Secretariat. Hi va assistir a dos o tres encontres, un que es va celebrar a  
Manresa, un altre a Solsona, i a algun més. Encara recorden alguns dels seus components 
que el primer any de funcionament de la coral, els va tocar assistir a Manresa i Ramon 
Viladés no els va poder acompanyar, per trobar-se empiocat. Així que al concert els va dirigir 
el reconegut director de l’Orfeó Lleidatà, Lluís Virgili, que quan els va sentir cantar el 
Rossinyol que vas a França, va dir que aquell any el rossinyolet no aniria pas a França, que 
el deixarien descansar.  Potser llavors no, però de mica en mica el rossinyolet poblatà sí que 
n’ha après,  de volar.   

 

 

 

 
La Vanguardia, 4 d’abril de 1970 

 

La coral del «Club Flor de Neu» 
animó las tradicionales «caramelles» 

El Domingo de Pascua, la Agrupación Coral 
del «Club Flor de neu» reavivó una tradición 
muy arraigada en esta población; las 
tradicionales «caramelles». Con un tipismo 
asombroso, todos sus miembros iban 
vestidos a la usanza catalana, no faltando el 
animal para la carga de los obsequios, ni el 
«cistell» para depositar desde balcones y 
ventanas los huevos y embutidos que antaño 
se solían dar.  

Caramelles de 1969. ARXIU: E. PUJALS 
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La Barretina a Barcelona (Montjuic).ARXIU IVONNE SERRA 
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Coral de la Pobla de Lillet 

 

 

 

 

 

 

 

Altre cop hi ha un interval de temps important fins que no apareix una nova coral, la Coral de 
la Pobla de Lillet, dirigida per Paqui Garcia, pels volts de 1986, la qual tingué una durada 
curta, d’uns dos anys més o menys, i de la qual tampoc no disposem de gaire informació. 
Sabem que assajaven al Casal i que actuaven en les caramelles i van fer alguns concerts,  
una cantada a Falgars i una altra al Casal per Nadal.  

 

  

La Coral de la Pobla de Lillet a Falgars. ARXIU FALGÀS ELIAS 

A la foto Falgàs Elias, Maria Antònia Vilella, Glòria Costa, Maria Carme Francàs, Carme Riera, 
Dolors Cases, Núria Alba, Lluís Boixader, Josep Maria Casals, Carles Espelt, Albert Armenteras. 

Dirigint Paqui Garcia 
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Coral Lillet 

Primera època (1989-1999) 

L’any 1989 es l’any de la creació de la Coral Lillet. Va tenir una llarga durada, des de 1989 
fins a 2012-13 i durant aquest interval de temps va comptar amb dos directors: Carme 
Cisneros i Enric Puig.  

 

 

Cantaires: D’esquerra a dreta: Miquel Arrufat (B), Filibert Cisneros (B), Jeroni Solé (B), 
Josep Buendia (T), Ivan Montoro (T), Ramon Saus (B), Pere Valero (B), Nuri Calveras (a), 
Josep Martínez (T), Carme Vilella (a), Geroni Solé (B), Carme Cisneros (directora), Josep 
Vaqué (T), Falgars Rabés (a), Enric Puig (T), Cristina Vilella (a), Adelia Mills, Elisabet 
Furadada (S), Ivonne Serra (S), Ester Arrufat, Rosa Boixader (S), Chari Aramberri.)22   

 

La primera època de la Coral Lillet, en què fou dirigida per Carme Cisneros, arribà fins l’any 
1999. S’estrenà amb la cantada de caramelles del mateix any. Posteriorment va celebrar 
nombrosos concerts, com ara el dia 8 de setembre de 1991 (festivitat de les Mares de Déu 
trobades) en què la coral va cantar al Santuari de Falgars.  Durant la celebració van 
interpretar d’inici una cançó poblatana:  Gentil Vall de Lillet, per continuar amb la sardana La 
dansa de l’amor, tot seguit d’una havanera i una peça clàssica de Verdi.  

Diu Ivonne Serra que la presentació en escena de les diferents corals, estava en 
consonància amb la forma de vestir-se que s’estilava al món de les corals. Aquesta 
concepció lentament amb els anys ha anat variant, i cada cop s’ha tendit més sortir a 
l’escenari de forma més austera, com per indicar que l’important del cant no és la vistositat i 
elegància dels cantaires, sinó la música en si.  

 

 

 
22 Les abreviatures signifiquen: S – soprano, A – contralt, T- tenor, B – baix 
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Cantaires:  

Primera fila: Alba Cunill, Anna Cisneros, Laia Cunill.  

Segona fila (dones): Ester Arrufat, Carme Vilella, Núria Calveras, Falgars Rabés, Falgars 
Elias, Falgars Cisneros, Ivonne Serra, Rosa Boixader, Carme Cisneros, Délia Mills, Antònia 
Vilella, Elisabet Furadada.  

Tercera fila (homes): Miquel Arrufat, Jeroni Solé, Ivan Montoro, Ramon Saus, Joan, Josep 
Casanova, Josep Martínez, Josep Vaqué  (a) Roseta, Enric Puig.  

 

Segona època (1999-2011) 

D’ençà setembre de 1999, pren la direcció de la coral Enric Puig, que s’hi va estar fins l’any 
2012. Després de l’Orfeó Esbart Cantaire és la coral poblatana que ha tingut una més llarga 
durada. Com que vaig començar a dirigir la coral infantil de l’AMPA per caramelles cap a 
l’any 2008, amb aquesta coral encara vaig coincidir en les cantades a la sortida de la missa 
del diumenge de Pasqua.  

 
La Coral Lillet dirigida per Enric Puig al piano. ARXIU M.ANTÒNIA VILELLA 
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Any  2001 (Falgars). ARXIU M.ANTÒNIA VILELLA 
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Coral Arija   

Tot i ser una coral que té una vida bastant curta, és, tanmateix, 
de la que més dades es té. Això s’explica per raons òbvies.  

D’una banda, hi ha hagut poca consciència per part de les 
anteriors corals de preservar la memòria de les seves activitats. 
De l’altra, els avenços tecnològics actuals faciliten tant la tasca 
d’obtenir imatges, àudios, vídeos, com mai no havia tingut cap 
altra coral.  

La Coral Arija neix el 7 de juliol de 2017, cinc anys després de la 
desaparició de la Coral Lillet, si bé molts dels seus membres ja 
havien cantat a la Coral Lillet i a d’altres. La plantilla consta, a dia 
d’avui, de:  

Sopranos (per ordre alfabètic de cognoms): Carme Cisneros, 
Josefina Elias, Dolors Fajula, Elisabet Furadada, Susanna 
Rotllant, Ivonne Serra, Dioni Torres.  
Contralts: Núria Alba, Teresa Altarriba, Antònia Arderiu, Maria 
Teresa Casals, Gemma Pla, Carme Riera, Carme Rosell.  
Tenors: Llorenç Baró, Joan Pons  
Baixos: Albert Armenteras, Carles Espelt, Joan Lladó.  
Direcció: Domènec Ferrer (en algunes ocasions també actua com a directora Carme 
Cisneros) 

El 7 d’octubre de 2017, al monestir de Santa Maria, s’estrenà dins de la representació de la 
llegenda del Comte Arnau, en el marc de les I Jornades Literàries organitzades pels Centre 
d’Estudis Lillet, cantant la cançó tradicional que narra les peripècies del temut comte. En 
acabat, interpretà dues obres més, Bella que tens ma vida i el Tourdion. No cal dir que 
l’acollida, per part del públic, fou esplèndida. 

Lluís Gonzàlez, al full parroquial del dia 27 d’agost, en assabentar-se del naixement de la 
nova coral, manifestava que «és una gran satisfacció i una bona iniciativa que novament la 
nostra Vila pugui comptar amb una massa coral».   

 

 
Cantada de Nadales de 2017. ARXIU JOSEFINA ELIAS   

  

ARXIU: DIONI TORRES 
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Tant l’any 2017 com el 2018 oferí sengles Cantades de Nadal, amb un repertori integrat 
bàsicament per nadales com La pastora Caterina, Sant Josep fa bugada, la música del gai 
Jan, etc. així com algunes peces no nadalenques: No tardis Jack, El rossinyol... 

En ocasió de l’homenatge que es va retre a Genís Graus per la Festa Major del Roser de 
2016, l’ajuntament va encarregar la composició d’una sardana en honor seu a Josep Farràs, 
director de la Cobla Salvatana. La sardana s’anomenà En Genís del Monestir i utilitzava com 
a motius musicals quatre cançons populars poblatanes.    

 
Programa de la Festa Major del Roser 2016, amb l’anunci de l’estrena de la sardana Genís del Monestir. ARXIU 

DOMÈNEC FERRER 

Més endavant, es va adaptar per ser cantada per a coral, harmonitzada pel director de la 
coral, amb lletra composta per Josefina Elias i el mateix director. 

Per a les Caramelles de l’any 2018, es va interpretar aquesta sardana, conjuntament amb 
una altra sardana,  La dansa de l’amor, i el Repic de Campanes. 

Mossèn Viladés, durant l’homenatge que se li va fer a la Pobla. ARXIU JOSEFINA ELIAS 
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L’any 2018 es va celebrar el Cinquantenari de la creació de la Coral Club Flor de Neu i pel 
fet de ser una altra coral poblatana i que alguns cantaires de la nova coral ja hi havia 
pertangut, era d’obligat compliment  organitzar-li un acte d’homenatge així com al seu 
director, mossèn Ramon Viladés. En certa forma era un reconeixement a totes les 
formacions vocals que han existit a la Pobla en els darrers temps, així com a tots els homes i 
dones, nens i nenes, que en algun moment han contribuït a donar forma al moviment coral  
poblatà 

 

Aquell mateix any, el dia 7 de juliol, al monestir de Santa Maria de Lillet, el Centre d’Estudis 
Lillet, preparà una adaptació teatral del Canigó, de mossèn Cinto Verdaguer, dins del marc 
de  les II Jornades Literàries. La coral va participar interpretant diverses cançons en el 
transcurs de l’obra 

  

 

 

 

 

 

 

 

.  

 
Coral Arija al Ball dels Moliners. ARXIU JOSEFINA ELIAS 

Cançó de Gentil, 
interpretada per les 
veus masculines de la 
Coral i el protagonista 
de l’obra, Jonàs Bassó. 
ARXIU JOSEFINA ELIAS 
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Al mes de setembre la Coral fou convidada a cantar a la missa de la Festa de Falgars. 
Posteriorment, ja en l’any 2019, va participar per primera vegada dins l’escenificació del Ball 
dels Moliners, cantant l’himne llatí Dies Irae (vegeu foto en la pàgina anterior). 

 

Aquest mateix any el Diumenge de Pasqua va arribar tard al calendari, dos dies abans de 
Sant Jordi, i tot just una setmana abans que la Coral hagués de tornar visita a la població de 
Borredà, el dia 27 d’abril, convidada per la Coral d’aquesta població, en una trobada de 
germanor, en devolució de la visita que l’esmentada coral ens féu amb motiu de l’homenatge 
a la Coral Club Flor de Neu.  

A l’acte hi van participar tres corals. A més a més de la Coral Arija, van cantar la Coral de 
Borredà i la Coral de la Comunitat de Casp, de Barcelona,  

 

Finalment les tres corals, varen oferir dues peces conjuntament. Després d’insistir el públic 
demanant un bis, es va cantar Els Segadors amb tothom dempeus, com acostuma a ser 
tradicional.  
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LES CARAMELLES23 
«Entre els segles XVI i XVII, a molts països d’Europa, es va popularitzar el costum que 
grups d’homes sortissin a cantar pels carrers a l’inici de la primavera o durant el final de la 
Setmana Santa i els primers dies de Pasqua. A Catalunya eren especialment assenyalades 
les trobades de cantaires del dilluns de Pasqua Florida en què es cantaven tot tipus de 
peces satíriques al·lusives a temes relacionats amb aspectes de la vida social de cada 
vila.  Amb el temps, la temàtica tractada en les cançons, moltes vegades mal digerida per 
les autoritats civils i religioses, va anar modificant-se per centrar-se en aspectes més 
estrictament religiosos com la solidaritat entre germans o les expressions d’alegria per la 
resurrecció de Jesucrist.  

De tota manera, les caramelles -mot associat a instruments de vent fets de canya i 
precursors dels actuals clarinets 24 - sempre han mantingut un to ambigu on l’exaltació 
litúrgica conviu amb el festeig, la galanteria i la broma. En la tradició rural, en què la festa de 
les caramelles ha estat conservada més temps, la colla acostumava a seguir una ruta casa 
per casa, parant davant d’alguns immobles per fer una cantada. A canvi rep obsequis de tota 
mena. Abans era tradició donar un anyell als cantaires però després fou més comú donar 
ous, dolços o diners.»25  

A Catalunya aquesta diada ja forma part de la nostra identitat. El component religiós s’ha 
anat difuminant en una festa de caire popular. Les cançons populars típiques per celebrar la 
resurrecció de Jesús, han anat derivant cap a cançons compostes especialment per a la 
diada,  habitualment un vals-jota i una sardana, i en moltes ocasions cançons existents amb 
la lletra adaptada. Antigament entre cant i cant de vegades s’intercalava una dansa.   

Concretament a la Pobla, Àngel Francàs26 explica que «gravats d’aquells temps ens pinten 
aquelles colles portadores d’uns cistells molt ben guarnits, lligats al capdamunt d’una llarga 
barra, que pogués arribar fins als finestrals i eixides dels llogarets, per recollir la paga fruit de 
les seves cantades que, generalment, solia ésser ous, o botifarres, o altres espècies, però 
gairebé mai diners.  

»A falta de compositors, les caramelles que cantaven aquelles colles, un any darrere l’altre, 
gairebé sempre solien ser les mateixes reformades, o altres d’improvisades per ells 
mateixos, com alguna que a continuació exposen:  

Surt nineta a la finestra, que en tindràs satisfacció,  
Quan veuràs que entre nosaltres, també hi va el teu aimador.  
Les demés que no l’hi tinguin, no s’han pas d’impacientar,  
Nostra colla és prou nombrosa, que per totes n’hi haurà.  

Set setmanes de descans n’han tingut vostres cametes:  
Alegreu-vos doncs, ninetes, alegreu-vos xics i grans.  
Set setmanes de Quaresma, ja estem tips de bacallà,  
Sense un ral per comprar butlla, i hem tingut de dejunar.  

»Cap a primers de la nostra centúria (s.XX), ja es començava a trobar algun infant que, sol i 
proveït d’un cistellonet molt ben enflocat, acudia en aquesta diada a casa d’alguns familiars 
més íntims, a felicitar-los amb motiu de la Pasqua, i a cantar-los aquelles típiques i velles 
caramelles:  

Caramelles endarrere, caramelles endavant,  
Porteu ous i botifarres i una ampolla de vi blanc.  

 
23 Les “camigeres” és el nom que se’ls dóna a la Pobla de Lillet 
24 La paraula caramella prové del llatí vulgar calamĕlla, la qual està construïda sobre el mot calamĕllus, que és el 
diminutiu de calămus, i que significa canya. 
25 http://www.josepanselmclave.cat/index.php/documentacio/caramelles-20/179-caramelles  
26 Francàs, Ângel  La Pobla de Lillet, pàg. 103-106 
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»Aquesta modalitat es va anar estenent pels carrers i places de la població, per altres colles 
de joves organitzats pel vicari o pels seus mestres.  

»Dels anys vint en amunt, a cantar les caramelles, ja hi prenien part, a més d’algunes colles 
de nens i xicots joves, el cor Unió Poblatana, l’Orfeó Esbart Cantaire...» 

  
. Caramelles al carrer Cerdanya, any 1953 

 

 

agrupació coral 
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El carro amb la maqueta del santuari de Falgars, elaborada per Joanet Solà. 

 

 

 

A finals dels anys 60, i fins l’any 1975 pren el relleu en la cantada de Caramelles la coral 
Club Flor de Neu, així com la coral La Barretina. 

Coral la Barretina, dirigida per Jordi Puntas, cantant caramelles 
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La Pobla. Caramelles amb el carro i la barretina. ARXIU IVONNE SERRA 

  
La coral de l’AMPA dirigida per Pere Gonzalo. ARXIU  MONTSERRAT GONZALO 

Durant el temps de la transició cap a la democràcia, vers 1976, la Pobla ha quedat òrfena de 
caramellaires. Fa un any o dos que s’ha creat la Llar d’Infants, essent-hi al davant Maria 
Huch Vilalta. I s’engresca, amb els menuts, a recuperar les caramelles. Aquells infants 
inicien el seu aprenentatge camillaire ben xics i les canten  durant els anys en què s’hi estan, 
a la llar d’infants, fins que passen a l’escola dels grans. Als petits, en aquests primers anys, 
quan passaven per davant de Cal Roset cantant les caramelles, la família Molina (Miquel i 
Cari) els convidava a fer un pica-pica. Posteriorment a aquesta pràctica s’hi han afegit més 
establiments i entitats. 

Un costum que s’ha estès per molts dels pobles de la contrada és celebrar la truitada uns 
dies després de la cantada. A la Pobla, com s’ha dit abans, actualment es fa a Falgars, el 
dia de Sant Marc.  

Després d’aquests inicis a la llar, l’AMPA de l’escola Lillet a Güell pren el relleu en la tasca 
de fer cantar les camilleres als infants, tasca que de llavors ençà ha vingut desenvolupant. Al 
davant dels estols cantaires dels menuts, s’han anat succeint diverses persones. Sense 
pretendre anomenar-les totes, recordem a Pere Gonzalo, Carme Riera, Susanna Rotllant, i 
darrerament Eulàlia Guasch.  

coral infantil de l’AMPA 
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L’agrupació coral infantil de 
l’AMPA, dirigida per Carme 
Riera, any 1998.  

ARXIU: EDUARD PUJALS 
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La Coral de la Pobla de Lillet, cantant  caramelles, dirigida per Paqui Garcia  

 

La Coral de la Pobla de Lillet també assumí el repte de fer les caramelles. I mentre existí 
omplí per primavera els carrers amb les seves refiladisses.  

La Coral Lillet, també va participar en la cantada de caramelles. I fins i tot un any s’atreví a 
passejar l’estendard de l’Orfeó Esbart Cantaire.  Com que pesava força no els van quedar 
gaires ganes de repetir l’experiència.  

  
 

 

 

  

coral lillet 

La Coral Lillet a la Residència d’avis. ARXIU M.ANTÒNIA VILELLA 

coral de la Pobla 
de Lillet 
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La Coral Arija ha recollit el testimoni en aquests dos darrers anys 2018 i 2019. Les faixes i 
les barretines han passat a millor vida. L’any 2018 van dur el mocador de la coral Club Flor 
de Neu en ocasió de l’homenatge que se li va fer. Els infants de la coral de l’AMPA, en 
canvi, encara mantenen la tradició, vestits de catalanets i catalanetes .  

 

 
 

      

coral arija i coral de l’AMPA  

La Coral Arija i la  coral infantil de l’AMPA i pares i mares, cantant les caramelles de 2018.ARXIU JOSEFINA ELIAS 
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61 

 

SARDANES 

Agrupació Sardanista Falgàs 

De l’agrupació sardanista Falgars poca cosa hi ha a dir, 
que no hagi dit Àngel Francàs en el seu llibre La Pobla 
de Lillet. 27 És per això que reprodueixo el text aquí:  

«No ens estrany que els poblatans tinguem la fama 
(encara que no siguem empordanesos) d’ésser bons 
sardanistes. Si no fos així, se’ns podria culpar 
d’inoportuns, per no haver sabut bufar «quan el vent 
passava per la flauta», perquè a més de tenir 
l’anomenada d’ésser d’una terra de cançons i amants 
de la bona música, hem tingut el privilegi des d’últims 
del segle passat i primers de l’actual, d’haver viscut la 
primavera de la sardana. Comptar amb un dels 
principals elements per a aprendre-la a ballar, tenint 
com teníem, la cobla local Joventut Poblatana la qual, a 
més de fer-nos ballar a nosaltres, era molt acreditada 
comarcalment per a tocar sardanes. Després d’alguns 
anys, però, la senectut d’alguns dels seus components i 
l’emigració, per desitjos de superar-se d’alguns altres, 
provocà la falta de substituts i va fer que aquell conjunt 

musical s’anés esllanguint, acabant en un quintet que, després de l’any 1936, va 
desaparèixer del tot.  

»Des d’aleshores, encara que l’afecció existia igualment que abans, ja no va ésser tan fàcil 
organitzar audicions amb cobles foranes, i solament se’n ballaven per les festes majors, en 
grans festivitats, per les festes patronals i dels barris, i aprofitant el pas d’alguna cobla per la 
Pobla.  

»Els diumenges se’n tocaven amb gramola o piano, 
per anar conservant el caliu sardanístic, fins l’any 
1959 en què es fundà l’Agrupació Sardanista Falgàs.  

»Ben aviat va comptar amb un centenar de socis, els 
ingressos dels quals van permetre poder ballar una 
audició de sardanes amb cobla cada mes. A més, 
s’organitzaren de seguida, en els locals de la Flor i 
del Casino, uns cursets per a ensenyar a ballar-la a 
tothom qui volgués aprendre’n. Eren dirigits per en 
Ramon Cunill i Costa i en Genís Graus i Mujal, 
president i secretari, respectivament, de l’Agrupació, 
qui a més de fomentar la sardana, i ajudats per altres 
components de la Junta, tenien cura d’organitzar tots 
els actes que a la Pobla tinguessin regust de festa, 
especialment les ballades anyals del Dia de la 
Sardana en les quals posaven tot l’interès necessari 
perquè assolissin el major èxit. » 

Vegeu l’article publicat en el butlletí informatiu local 
Lillet, del gener de l’any 1963, l’elogi que es fa d’en 
 
27 Francàs, Àngel  La Pobla de Lillet, pàg. 178-180 

Primer programa de festa de 
l’Agrupació Sardanista Falgàs. 

WEB TEMPUS FUGIT 

Cartell de l’any 1974. WEB TEMPUS FUGIT 



 

62 

 

Genís Graus i d’en Ramon Cunill, i que a continuació reprodueixo en part.  

»”En Genís del Monestir. Un optimista cent per cent, d’esperit inquiet i emprenedor. 
Animador incansable de la vida poblatana i ple d’iniciatives; “inassequible al desconfort”, (...)  

»Magnífica i digna d’elogi la tasca que, junt amb el seu president Ramon Cunill, han 
desenrotllat i realitzat al davant de l’Agrupació Sardanista Falgàs. (...) 

»Fa molt temps que aquesta agrupació no ha donat senyals de vida i no se’n sent a parlar ni 
a aquells tan amants de la sardana (el llibre d’on s’ha tret la ressenya és de l’any 1997), que 
sols gaudien contemplant el ball i escoltant la música. (...).  

Encara que s’ignori el perquè d’aquesta passivitat, podria ser justificada pel sentiment que 
per la mort d’en Genís, inesperada, ha sentit aquesta agrupació i, alhora, també pel trasllat 
de domicili d’en Ramon Cunill...» 

El 4 d’abril de 1970,  un article del diari La Vanguardia informa de la reaparició de 
l’Agrupació Sardanista Falgàs. L’últim cartell que havia aparegut sota el seu patrocini era del 
diumenge 30 d’abril de 1967. No es torna a veure un cartell de l’Agrupació fins al 14 de juny 
de 1970.  

Els anys 73 i 74, pren el relleu dins l’associació, un grup de joves28 que, durant aquests dos 
anys, varen fer diverses audicions amb cobles de la rodalia i que les finalitzà per ser 
completament inviable econòmicament. Reproduïm en la pàgina anterior el cartell del 18 
d’agost de 1974 que, per la dada, és l’últim que s’ha pogut localitzar. Segons Francàs, la 
desaparició de l’entitat està relacionada amb la mort d’en Genís, que va traspassar el 79, 
però ja hem vist que en Genís i Ramon Cunill, pels volts del 72 van deixar pas a un nou 
grup. Per tant, es pot concloure que el cartell del 74 que reproduïm, és el darrer de 
l’Associació Sardanista Falgàs.  

L’Associació de Pares d’alumnes, de l’escola Lillet a Güell, a partir de l’any 1983, organitzà 
diferents audicions de sardanes, així com cursets per aprendre a puntejar, contar i repartir, 
portats per Joan Puig Subirana. Aquestes audicions moltes vegades eren sufragades per les 
recaptacions de les Caramelles.  

Aquest apartat de l’estudi dedicat a l’Agrupació sardanista Falgars té raó de ser pel fet que 
les orquestres poblatanes ho eren principalment de sardanes, i pel fet que la sardana és la 
manifestació tradicional més important dels països catalans. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ballades de sardanes  a la plaça de les Coromines  

 
28 Francesc Rosell, Ricard Puig, Pere Boixader, entre d’altres. 
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Al llarg dels anys alguns músics han dedicat les seves harmonies a les excel·lències de la 
vila, i li han dedicat sentides sardanes, algunes de les quals encara es conserven en la 
memòria dels poblatans. D’altres, en canvi, han caigut en l’oblit.   

SARDANES DEDICADES A LA POBLA DE LILLET 

Gentil Pobla de Lillet  (Vila i Ramon, Josep)  
La font del Roure  (Font i Palmarola, Josep)  
La reina de la vall de Lillet     (Cristòfol i Rovira, Josep)  
La festa de Falgars   (Roglan i Andreu, Josep M.) 
En Genís del Monestir (Farràs Casòliba, Josep)   
La font de Falgars (Carré i Simon, Francesc)  
La Pobla de Lillet  (Juanola i Reixach, Salvador)  
Les nenes de la Pobla de Lillet (Cristòfol i Rovira, Josep) 
La font del Pla (Cristòfol i Rovira, Josep) 
De Falgars (Sellart Espel, Lluís) 
 

ALTRES SARDANES COMPOSTES PER JOSEP CRISTÒFOL:  

La cigala 
La Queraltina 
La paraire 
La jove del mas 
Fadrinalla 
Joventut 
La futbolística 

 

Sardanes a la Plaça del Fort 
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LA DANSA DE FALGARS 
 

No podem acabar aquest estudi sense esmentar la Dansa de Falgars29, dansa antiquíssima 
que encara avui se celebra a la localitat el dilluns de Cinquagesma.  

No m’estendré massa sobre la dansa, ja que molt se n’ha escrit i qui estigui interessat pot 
consultar els següents llibres i enllaços, entre d’altres:  

- La Pobla de Lillet, d’Àngel Francàs.  
- Història de la Mare de Déu de Falgars, del Dr. D. Ramon Anglerill, Pvre. 
- El passat de la nostra vila: La Pobla de Lillet, de Joan Rosiñol i Orriols. 
- Diari El Llobregat, el 4 d’octubre de 1931, article publicat per Jaume Fàbregas i 

Artigas.  
- Al web de l’inventari de danses vives de Catalunya: 

http://dansesvives.cat/?q=node/4897 
- Però sobretot al web Tempus fugit de la Pobla de Lillet: 

 https://tempusfugitlapobla.blogspot.com/2015/06/la-dansa-de-falgas.html 

El diari El Llobregat, el dia 4 de juny de 1933, informava que La Dansa de Falgars va ser 
filmada per primera vegada per l’Associació de Cinema Amateur, de Barcelona, amb la 
col·laboració de Ramon Puiggròs. El 29 de maig de l’any següent, la mateixa Associació va 
projectar, en sessió extraordinària, el film. I el 29 de juliol, la Generalitat de Catalunya va 
escollir, entre d’altres, el film de la Dansa, per participar a l’Exposició Internacional 
Cinematogràfica de Venècia.30 

Pel que fa a l’aspecte musical, es tracta d’un tema popular, de ritme viu i puntejat, de 
compàs ternari, per tant assimilable a valsos, masurques o pericons. Cada compàs es 
correspon a un punteig del dansaire, que internament comporta una subdivisió de tres. És a 
dir, quan el dansaire salta i recolza el peu a una banda i després a l’altra, internament en 
cada caiguda el cos salta tres cops.  

Segons Lluís Millet, citat per Amades, és un contrafactum31 amb una tonada  que comparteix 
amb la dansa de Campdevànol32, i la de Gombrèn33: A Palmerola -o també "A Pomerola" o 
"Els de Vinyoles" o "A Campdevànol".. 

. 

 

 
 
29 Podeu veure l’enregistrament de la Dansa realitzat l’any 2018 per la Televisió del Berguedà: 
 https://www.youtube.com/watch?v=cbo2CoCUwGc 
Video antic de la dansa amb l’arranjament musical de Ramon Bau i Dènys Sanz: 
 https://www.youtube.com/watch?v=29tm4KNOGEQ 
30 Rosiñol, Joan: El passat de la nostra Vila. La Pobla de Lillet, pàg. 146 i 148. 
31  Un contrafactum (plural: contrafacta) és una tècnica de composició musical que consisteix a utilitzar 
una melodia que ja existeix i que té un text -és a dir, una cançó en la majoria de casos- i canviar-li el text sense 
fer canvis substancials en la música 
32 Video de La Dansa de Campdevànol  https://www.youtube.com/watch?v=u1RWi1iYsKA 
33 Festa Major de Gombrèn amb petits apunts sobre la Dansa: https://www.youtube.com/watch?v=u3E99D4aaog 
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La Dansa de Falgars 

 

La cita anterior es troba al Costumari català, on Joan Amades ens explica: «... segons el 
mestre Lluís Millet, és una tonada d'una cançó de Nadal francesa, titulada Pour l'amour de 
Marie, publicada en el segle XVI.» Podeu sentir la cançó en aquest web34  

Evidentment, caldria aprofundir en aquest tema per determinar l’antiguitat de cada peça i si 
realment totes dues danses catalanes són un contrafactum de la nadala francesa, tal com 
afirma Lluís Millet. 

La dansa de Falgars està  inclosa en el conjunt de peces populars de la Patum. Les peces 
musicals d’aquesta festa han tingut molts arranjaments, el darrer dels quals el va realitzar 
Sergi Cuenca35. Respecte a les melodies populars Pep Moneo, parlant sobre les partitures 
de la Cobla Ciutat de Berga, diu que «Quant a les melodies populars, d’arranjaments no n’hi 
havia hagut mai, tothom feia la melodia; els segons, una tercera estricta per sota des de la 
primera nota fins a l’última, i els fiscorns, també una tercera per sota. Els trombons es 
passaven tota La Patum fent contratemps amb la tònica i la dominant de cada tonalitat, tant 
si venia a tomb com si no».  

Durant el matí i el vespre hi ha les populars cercaviles en què el tabal marca el ritme de la 
festa, i surten al carrer les Maces, les Guites (la Gran i la Xica) i els Gegants. Les Maces i 
les Guites només ballen al ritme del Tabal, mentre que els Gegants ballen al so de diversos 
balls: el "Ballet vell dels gegants", el "Ballet dels Gegants", "Les nenes maques" o la "Dansa 
de Falgars"36, entre d'altres.  

 

 

 
 

  

 
34 https://www.youtube.com/watch?v=wCL8ueqPDJU  
35 Cuenca, Sergi i Moneo, Pep: LA PATUM DE BERGA, Partitures per a Banda de la Cobla Ciutat de Berga. Ed. 
Dinsic. 
36 Aquí trobareu l’àudio de la dansa dins les músiques de la Patum: 
 https://www.youtube.com/watch?v=Bm784cHrj0E 
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ANNEX: El Ball dels Moliners 
ELS MOLlNERS 37  és una antiga 
tradició de la Pobla de Lillet que se 
celebrava els dimarts de Carnaval a 
la plaça del Molí de la Vila, al bell 
mig de la població . El darrer any 
que es va portar a terme va ser el 
1924 (38), si bé ara fa tres anys que 
s’ha tornat a recuperar, traslladant-
la al divendres de carnaval. 
Recollim la descripció que fa Jaume 
Fàbregas i Artigas de la festa (39).. 

«Els Moliners, el nom dels quals 
esdevingué tradicional, no eren altra 
cosa que una colla d'homes vestits 

de dones, això és: amb faldilles, gipó i el cap cobert per una caputxa lligada al coll. 
Cadascun dels Moliners portava, penjat, un gros sarró ple de paperines de cendra, i era 
indispensable anar armat amb un llarg bastó. 

»Així amb aquesta indumentària, a la tarda del dimarts de Carnestoltes, sortien les colles de 
Moliners saltant de la Plana i les Coromines en nombre d'una vintena, fent cap a la plaça de 
la Vila, movent gran sarrofoll i cridòria. 

»Enfront mateix del portal de l'antic Molí de la Vila, l’edifici del qual encara existeix, s'hi 
trobava, esperant, l'home de la pell. Aquest home, condemnat a ésser el sac dels cops, 
posat de genolls a terra, era cobert d'una grossa pell de cuiro que Ii cobria i salvaguardava 
tot el cos. Reunits llavors els Moliners i preparat convenientment l'home de la pell, 
començava el ball, una mena de contrapàs amb música de flabiol i tamborí, que tocava des 
del balcó un home aficionat. La colla de Moliners dansaven entorn l'home de la pell pegant-li 
garrotades al compàs de la música, i finalment amb un rebatut solemne, una pluja de 
garrotades aplanaven aquell home fins que se suposava que era difunt. 

»I mort l'home, els Moliners , entre xiscles i esgarips, obrien els sarrons i començava el gran 
diluvi de farina cendrosa i les paperines brunzien pels balcons i rebotaven sobre la gent 
curiosa deixant-los empolainats, fent-se, a més a més, difícil de sortir de la plaça, presa 
d'una densa polseguera. 

»Acabades les paperines, es repetia el ball i saltant d'alegria i movent gran xivarri, marxaven 
els Moliners pel mateix cantó d'on havien vingut». 

Joan Amades al Costumari Català, ofereix una descripció similar:  

«Un home, amb I ‘esquena coberta per una grossa pell de bou o de moltó i algunes vegades 
amb la testa armada de grosses banyes, es situa enmig de la plaça, proveït d'una mesura de 
fusta de tres quartans i un bastó. Amb aquest, que fa voltar per dintre de la mesura, simula 
un soroll més o menys semblant a la mola d'un molí fariner en giravoltar, fent veure que mol. 
Al seu voltant fan rodona una colla de minyons vestits de dona, tan malfardats com saben. 
 
37 Reportatge fet l’any 2017 per tvvalldeLillet1: 
 https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=Cs_uqxAWP3g 
- Video de la dansa ballada per l’alumnat de l’escola pública de la vila:  
https://www.youtube.com/watch?v=G2JG9hOcI-k  
- Reportatge de l’any 2019: https://www.youtube.com/watch?v=NeAYo93qloI  
38 Els darrers anys es van ballar de nou a càrrec dels alumnes de l'Escola Publica Lillet a Güell i del grup 
Dansaires d'Ardericó 
39 Els Moliners, de Jaume Fàbregas Artigas, publicat a l’Erol núm. 64, any 2000 (Jaume Fábregas i Artigas. La 
Pobla de Lillet (1890 - 1958)) 
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Porten un llarg bastó a tall de filosa amb una patata o altre estrany fruit clavat al capdamunt, 
amb el qual volen simular la borra que filen. Duen al coll grosses coixineres que volen figurar 
els sacs de farina que porten al molí. Al so d'una graciosa tonada de flabiol fan un ball rodó a 
l'entorn del moliner, que, sol enmig de la rodona, no para de repicar les parets de la mesura 
amb el bastó, fent veure que mol. Quan les “dones” que volten n'estan cansades es llancen 
al damunt del moliner i amb les suposades filoses li venten una grossa pallissa, que el bon 
home aguanta amb la pell que li cobreix I'esquena, la qual li fa de paracops. Cansades de 
pegar al pobre moliner, de dintre de les coixineres comencen a treure grapats de cendra i la 
tiren pel damunt dels curiosos que miren la facècia, als quals deixen tan bruts com poden. 
La cendra és de vegades posada dintre de paperines i tirada així contra les persones que 
estan mirant per les finestres i balcons.» 

També a D’aquell temps, d’ara mateix, a l’apartat Figures del Carnaval, trobem unes 
estrofes que fan un retrat del ball:  

 

Què eren els moliners? 
Amb una maneta de morter 
a un escambell al revés 
feia voltar el moliner 
com si una mola rodés. 
Un gran cuiro a l’esquena 
portava en previsió 
ja tenia el dilema 
i la consciència plena 
que li tocaria bastó.  
 
Una trentena de joves 
l’anaven circumdant;  
tots amb gipó i faldilles 
i un sarró de paperines 
 

amb cendres que anaven tirant 
als balcons i les finestres 
i a tothom a qui passava.  
prou tiraven dret els destres,  
en això prou eren mestres. 
“Mai anava a qui tocaven!” 
 
A l’últim de la jornada 
donaven al moliner 
una bona bastonada.  
La mola ja no rodava,  
si era o no era lladre,  
això, aneu-ho a saber! 
 

Al mateix article citat anteriorment Jaume Fàbregas ens proporciona la seva explicació de la 
llegenda que fa del ball dels moliners.  

«Sembla que l'antic Molí de la Vila havia estat cedit per gràcia a un moliner poc escrupolós. 
Si bé una dita popular diu que "de moliner pots canviar, però no de lladre" ,el cas és que el 
nostre moliner no robava, ans al contrari, donava els sacs ben curulls, sense mancar-hi pes, 
però com a rei de la matràcula barrejava una mena de farina cendrosa que no tenia res de 
blat. 

»Les dones poblatanes -en aquell temps no hi havia flequers i les dones pastaven 
cadascuna a casa seva- feien un pa terriblement dolent, atapeït com una llosa, impossible 
de menjar i menys de digerir. 

»Les queixes plovien sobre l'eixerit moliner que sempre s'excusava dient que el blat era 
pollat i migrat, mentre amb una rialleta al llavi , taral·lejava una cançó, com si volgués 
estimular les atribolades dones. 

»La cançó deia així: " 

»Al Molí de la Vila porteu-hi bon gra / de ferment i xeixa, que fareu bon pa." 

»Passava el temps, i la cosa adquirí un aspecte alarmant, colpidor. 

»Damunt la Pobla hi planava el desconsol, un veritable flagell que atemptava contra la salut 
pública: 

»" Què serà, deien els uns, / com potser, deien els altres? Mai a la val de Lillet ha passat 
cosa més rara ..!" 
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»La gent s'aflaquia que semblaven esquelets. Els homes d'una manera especial perdien les 
forces i arrossegaven la mort pels carrers: " Els homes, sense forces,/  no ho són pel treball, 
/ els infants cor-tristos / amb ulls aclofats, / el jovent no's casa, / altra feina hi ha". A la Plana, 
homes i dones eren carregats de golls: "Golluts a la Plana / pidolen de fam / els vellets es 
moren / secs i demacrats, / les nines formoses / semblen espantalls. "  

»Les terres quedaven sense conrear i el bestiar es moria per porxos i corrals. La Pobla seria 
ben prest un cementiri : "Per porxos i eixides / es mor l'aviram / les terres són ermes / sense 
conrear / i arreu la mala herba / pobla els caminals. / Vila de la Pobla / quin hivern vindrà!" 

»La gravetat del cas exigia mesures enèrgiques, terminants, i l'Ajuntament es reuní en 
consell: "L’Ajuntament pren consell per afrontar la desgracia / tothom té dret a parlar / però 
ningú no té paraula. / Les cares dels regidors / semblen morts d'estar per casa". 

»En efecte. Els bons anhels dels governants no acertaren en cap solució; llur estat d 'ànim 
deprimit i corprès no els permetia dir que l'ànima fos seva. A més, d 'aquell mal que afligia al 
poble era arriscat culpar-ne al Moliner sense la certesa absoluta de si allò que donava era o 
no farina de blat. Per altra part, el Moliner era persona de prestigi i tothom sabia que tenia 
les espatlles guardades. 

»Si bé en aquells temps potser ja hi havia metges i laboratoris d’anàlisis, l'avenç de la 
ciència no havia encara arribat a certs pobles com el nostre i per tant , els metges i els 
remeis que s'usaven eren casolans: 

»"En tant la gent va morint / avui un i demà un altre./ La desgracia s'ha esbombat / pels 
pobles de la contrada, / i han vingut quatre bruixots / del cantó de Matamala , / de les Lloses 
altres tres, / dos del poble de Sant Jaume." 

» Aquests curanderos després de "visitar" i "examinar" detingudament tots els malalts, varen 
"dictaminar", afirmant de manera categòrica que el mal que afligia el poble era "mal donat", i 
que bé podia ser "influït" pel pa que tindria alguna substancia nociva per a la salut. 

»Ja no hi havia dubte. El Moliner fou requerit oficialment i amonestat de totes les 
responsabilitats que caurien sobre seu. Però l'home plantà cara a la justícia, invocant el seu 
prestigi i repetint l'excusa del blat migrat i dolent, sense descuidar-se de desgranar a flor de 
llavis la consabuda cançó : "Al Molí de la Vila porteu-hi bon gra / de forment i de xeixa, que 
fareu  bon pa." No hi havia cura. Les autoritats eren impotents, temoroses a l'ensems de la 
influència del Moliner. 

»Mentrestant el mal s'estenia com un gram que faria desaparèixer la raça poblatana. Sols un 
Déu del cel podia posar remei a la calamitat: "Les dones, com boges / diu que hi ha pres 
part, / si elles no ho adoben / Déu sap qui ho farà. / A dintre d'una era / totes s'han citat, / 
quan ha tocat l'hora / no n'hi falta cap. / Quina xerrameca / i quins disbarats / de 
supersticioses / bandera han alçat / L’una diu que l'home / li han embruixat / l'altra diu d'uns 
polvos, / l’altra diu pecats, / i es parla de bruixes / diables i sants, / velles que malmiren / i 
d'homes damnats; / i entre xerrameca / no s'entenen pas / que allò és un desori / de crits i 
pecats." 

»Però, dues dones, per cert, les més reposades, s'idearen un bon truc per tal de descobrir la 
maldat del Moliner. Varen portar una coixinera de bon blat al molí, demanant al Moliner que 
els fes la mòlta en la seva presència. I per esperar: "Les dones s'asseuen a prop del portal, / 
treuen la filosa i vinga filar".  

»El Moliner, però, era un home viu i simpàtic: "que tens el rostre alegroi / i una atracció tan 
estranya / que amb les dones ets galant / però no tens dona per casa ... " No volia noses, i 
amb la rialla a flor de llavi, digué a les dones que filaven: "Aneuse'n bufones, i torneu demà / 
com no tinc bassada, el rodet no va." De nits, però, tot era aigua i les moles rodaven com 
esperitades. El Moliner, vetllant, treballava tancat dins del molí. Però si ell no dormia, les 
dones també vigilaven: "Els ulls tenen vista, / les parets forats, / la cobdícia brilla / per la flor 
del gra. 
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»La nit era fosca com una gola de llop. Dues dones, arrapades per les parets, arribaren fins 
a les portes del molí. Per les escletxes i les juntures de la portalada, les dones guaitaren 
vers l'interior: "Les moles rodaven, / catacric, catacrac." 

»Atrafegat sota la claror d'un llum d'oli, l'eixerit Moliner manipulava a la seva manera, i tant 
prest emplenava sacs, com garbellava una espècie de cosa farinosa que barrejava al raig de 
la mola. Amb certesa irrefutable, les dones varen observar que l'home feia matràcula i que 
garbellada convenientment, barrejava cendra a la farina: " Moliner bon moliner / advocat de 
la matràcula / posa la pell en remull / que t'espera una sumanda, / que en el món, per llei de 
Déu, / aquell que la fa la paga." S'ha dit que un secret en boca de les dones, és aigua en 
cistella ... El cas és que totes foren assabentades del gran descobriment i del no menys gran 
acord, pres per unanimitat, amb l'obligació rigorosa de no divulgar a ningú els propòsits 
projectats per una data determinada. El secret, doncs, fou inviolable: 

»"És dimarts de Carnestoltes / i a la plaça fan sarau, / les dones s'han tornat boges, / i 
porten garrots i pals." Era després del migjorn d'un dia del mes de març, i sobtadament va 
esclatar la gran revolució. Colles de dones carregades de sacs i coixineres, saltaren de la 
Plana i les Coromines en actitud agressiva, brandant pals i garrots entre esgarips i xiscles de 
desesperació. L’onada d'aquelles dones i l’escàndol que movien tenia quelcom d'apoteòsic, 
com un esdeveniment tràgic i confús. Obeint una consigna, si bé desordenadament, aquella 
allau de dones es llançà vers el molí, envaint tota la plaça: "El Moliner que dormia / diu que 
se n'ha assabentat, / i ha barrat totes les portes / amb bon pany i forrellat" 

»Si treballava de nits, és natural que dormís de dia, però els xiscles i crits el despertaren i un 
greu pressentiment li posà la pell de gallina.  

»Cuità a barrar les portes, però tal previsió fou inútil. Una avalantxa de dones caigué sobre 
la portalada i les portes rodolaven per terra en mil bocins: "Espantat de tal desori / vora el riu 
s'entaforà, / aplanat sota les ales / del rodet del carcabá." 

»Veient-se perdut s'amagà sota la vora del carcabà, ran de l'aigua. Inútil amagatall. L’eixam 
de dones es llançà a l'aigua i fou pescat i arrossegat com un tronc dalt de la plaça. 
Demanava perdó... Prec també inútil. Un clam de condemnació ressonà com una mal 
continguda explosió de venjança, i sense pietat començà la pluja de garrotades sobre el cos 
del dissortat Moliner. 

»L’escàndol desvetllà els homes malalts que saltaren del llit i amb penes i treball arribaren a 
la plaça per tal d'imposar ordre i reflexió a les dones. Fou per demés. Aquelles dones 
deslligaren els sacs i coixineres i amb folla quimera llençaven a grapats aquella farina 
cendrosa, fent-se impossible entrar a la plaça. L’alcalde, aixecant la vara, volia imposar, 
també, la seva autoritat. Endebades. La placa era presa per un núvol dens de polseguera, i 
la "farina" brunzia damunt els homes espantats. Un veritable caos, una tempesta confusa 
que donava la impressió d'un sinistre entre crits i planys. Era la justícia a mercè de les dones 
poblatanes. 

»La tradició no determina si el Moliner sortí viu o mort del tropell, però sí que de llavors 
ençà: "Al Molí de la vila si hi porteu bon gra / de forment i de xeixa, pastareu bon pa ". Els 
poblatans vivien aquell record i, amb l’alegria que és de suposar, celebràvem tots els anys la 
festa dita dels Moliners». 

 

& & & & & & & 

 

Si bé aquesta és la llegenda comunament acceptada, que explica l’origen del ball i uns fets 
que remotament varen succeir a la localitat, s’hi troben en l’esmentada llegenda aspectes 
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que traeixen la seva suposada historicitat. Núria Alba Romà 40 analitza el ball així com tots 
els aspectes que l’envolten i ens fa obrir els ulls sobre el seu veritable origen. Seguint la 
seva anàlisi trobem els següents elements sospitosos que fan dubtar de una possible 
historicitat dels fets:  

a) Que el ball fos el dimarts de Carnestoltes, data força significativa en el conjunt de celebracions 
del Carnaval. La festa durava de Dijous Gras fins a Dimecres de Cendra, i el Dimarts de Cendra 
era el darrer dia de la disbauxa. La tria del dia esmentat no sembla en absolut casual.   

b) Que el material emprat per a l'adulteració fos la cendra també és sospitós, és un producte que 
no sembla pas gaire adient per a engreixar la farina i que ningú no se n'adoni. I trobem que el dia 
següent al dimarts, el dimecres, que és quan s’inicia la Quaresma, és el Dimecres de Cendra. 
També veurem que la cendra és un material que apareix en diverses festes catalanes.  

Cal afegir que Joan Amades, al Costumari Català, a la pàgina 234, diu: «L’escampament de cendra 
havia estat gairebé general en la representació de la llaurada de què parlem. A part d’aquesta 
figuració, el document més interessant que coneixem, en el qual es llença cendra en abundor, és el 
Ball dels moliners propi de la Pobla de Lillet...» 

c) Que el moliner apallissat anés cobert amb pells d'animals.  Justament un moliner no duia en 
absolut aquesta mena d’indumentària. Pells de moltó, de boc, banyes, fan al·lusió a components 
sexuals. L’animalitat del personatge també es relaciona amb la violència i irracionalitat (recordem el 

déu Pan). La irrupció de les forces de la vida, en al·lusió a la primavera, conté un element primitiu, 
salvatge, no condicionat, que irromp en la vida rutinària i la sacseja. Aquesta irracionalitat és un 
aspecte fonamental en la celebració del Carnestoltes.     

d) I que el ball no sigui representat per dones sinó per homes vestits de dona. Aquí apareix de 
nou la transgressió  sexual i la disfressa en la simbologia del Carnestoltes. Caldria afegir, a més, 
que hi ha quelcom d’incongruent en el fet que els homes i els nens no s’aguantin drets i les dones 
estiguin plenes d’energia.  

Tot aquest seguit d’indicis recull la major part d’elements del Carnaval. El Carnaval s’inclou dins 
del calendari cristià, que ha marcat el ritme de la vida durant molts segles en l’occident cristià. És 
el període que precedeix la Quaresma, i que es caracteritza per un alt grau de permissivitat i de 
subversió en tots els ordres, en contraposició al temps quaresmal, temps de penitència, de dejuni, 
de fervor religiós, com una forma de preparació per a la Pasqua i resurrecció de Crist.  
Diu Núria Alba que «seguint a Caro Baroja el gran mèrit del cristianisme ha estat justament el 
d'aconseguir integrar elements simbòlics i lúdics pagans de diverses procedències dins d'un 
calendari emotiu marcat per festivitats cristianes, conservant el ritme popular de celebracions i 
rituals». El món pagà veia aquest moment del calendari de la mort de l’hivern i l’adveniment de la 
primavera, com una lluita de forces oposades: hivern i primavera, mort i resurrecció. En el 
paganisme hi ha una visió màgica de la vida, el ritme de les estacions no està assegurat, els ritus 
serveixen per garantir una repetició benèfica de la vida. Aquestes forces oposades que el 
paganisme contempla, el cristianisme les reabsorbeix integrant-les en el conjunt de les seves 
celebracions i la nova forma d’entendre l’espiritualitat. La mort de l’hivern es veu simbolitzada 
per la mort d’un animal pelut, d’un individu estrafolari, i la vinguda del bon temps és viscuda com 
la renovació de la vida, de preparació de la terra per a la resurrecció pasqual: «matem l’ós de 
l’hivern, sortit de l’inframón de les cavernes, a l’època en què cal abonar els camps, preparar els 
conreus, sembrar, podar, etc.» 

Un segon element és la revolta controlada, la subversió de l’ordre habitual, govern de les dones, 
dels esclaus, dels infants. Són les dones que acaben amb la ignomínia del moliner, els homes estan 
massa afeblits, volen imposar l’ordre i la reflexió quan el que toca és la subversió.  

 
40 “El Ball dels Moliners a la Pobla de Lillet”, per Núria Alba Romà. L’Erol, núm. 8, any 1984. 
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També apareix la inversió sexual per mitjà de la disfressa i/o la màscara. Són homes disfressats de 
dones qui ballen al voltant del moliner, abillat amb la disfressa del boc, un altre element sexual, 
que ens porta a l’ús de disfresses animals o antropomorfes, mascarades.  
Un fet que generalment s’oblida en parlar del Ball dels Moliners és que acabava generalment en 
una baralla entre participants i espectadors, de manera que l'escampada de cendra simbòlica era 
acompanyada d'una escampada de cops i d'una violència bastant menys simbòlica del que 
podríem suposar des de la nostra perspectiva. En temps de Primo de Rivera aquesta festa ja no 
devia estar ben vista, i la violència explícita que es manifestava, va servir d’excusa per acabar 
prohibint-la.  
Diu Núria Alba: «Per a alguns d'aquests elements encaixen bé les explicacions de tipus sociològic, 
ja que el Carnestoltes consisteix en una vàlvula de seguretat per al sistema social, complint una 
funció de camí de desfogament ritualitzat, contraposat a la rutina quotidiana i a l'opressió social 
consuetudinàriament acceptada; la festa tindria un valor catàrtic per a la societat, al permetre als 
seus membres, emparats per l'anonimat de les disfresses i la tolerància temporal -restringida a 
aquest dies-, gaudir de liberalitat en els terrenys habitualment més reprimits: possibilitat d'esplai 
sexual, de crítica social més o menys despietada i de subversió de l'ordre establert. Quan arribava 
el temps de Carnestoltes, hom podia vestir-se com si fos del sexe contrari,  apallissar un rival, 
menjar fins a afartar-se, robar o lliurar-se a qualsevol tipus de pràctiques, habitualment 
condemnades per les autoritats humanes o les divines». En aquest cas, el moliner era un 
representant del senyor feudal, i el seu apallissament era una forma de rebel·lió contra l’autoritat 
establerta, que pel fet de ser el moliner l’atacat, semblava més suau que agredir directament el 
senyor feudal.  

Un cinquè element, és el parell farina-cendra. Recordem que ens movem sempre dins el cicle 
agrari de la recol·lecció i de la sembra. Els rituals agrícoles s’encaminen a la propiciació de la vida, 
de les collites, i la cendra i la farina formen part d’aquest conjunt simbòlic de propiciació.   
«Aquestes dues substancies, tan freqüents en els Carnestoltes d'arreu de Catalunya, arriben a 
nosaltres des d’èpoques oblidades, carregades de simbolisme; d'entrada ens fan pensar en l'eterna 
dicotomia entre el que és bo i el que és dolent, el dia i la nit, les coses sagrades i les profanes. No 
sabríem situar ben bé, però, cada un d'aquests dos elements a un costat o altre de la dualitat.  
»La cendra té una clara ambivalència: pot purificar la terra i fecundar-la, però, alhora, ens remet a 
la mort de tot el cosmos humà: ens fa esperar bones collites, però ens recorda també que el cicle 
tornarà a tancar-se a la tardor, amb la mort de la naturalesa tal com, ja en el món cristià, ens ho 
recordaran els capellans, el Dimecres de Cendra.» 
»De la cendra, ja n'hem vist prou la seva ambivalència: mentre que per a Amades és el resultat de 
la purificació, i escampar-la és auguri de bones collites, si hem de fer cas a la llegenda, és la part 
dolenta de la barreja, la que emmetzinava els poblatans, mentre que la farina seria la representació 
simbolitzada de les bones collites que han de venir. I, indiscutiblement, l'escampada de cendra els 
dimarts de Carnestoltes ens avisa del que vindrà l’endemà, el trist Dimecres de Cendra, amb 
l'enterrament de la festa i l'inici del temps de magre, de preparació per al renaixement de la vida - 
Pasqua- per mitjà del dejuni i l’abstinència, després de l'alegria d'haver acomiadat l'hivern».  

Trobem arreu Catalunya el motiu de les guerres de farina durant l’època del Carnaval. 
 

El conjunt d’elements especificats situa aquesta festa en el temps del Carnaval, amb tot el que 
això comporta, i més que de parlar d’un fet històric, es tractaria d’una recreació dels elements 
característics del Carnaval des d’una perspectiva original de la població poblatana.  
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GENÍS DEL MONESTIR, DE JOSEP FARRÀS 
CASÒLIBA  

Genís Graus Mujal 

La Festa Major del Roser del 2016 va esdevenir la festa-homenatge a Genís 

Graus Mujal  (a) Genís del Monestir. En el programa-llibret de la festa, el 

llavors alcalde Vicenç Linares, ens explicava els 

motius del sentit homenatge:  

«Vaig arribar tard i no vaig tenir la sort de conèixe’l, 
però m’he anat endinsant dins del personatge a 
mesura que els seus incondicionals amics em varen anar explicant la seva història, 
no totes les històries han de ser forçosament de prohoms que d’una manera o 
altra han destacat en la vida d’un poble, les persones senzilles com ja he dit moltes 
vegades, deixen petja i el Genís amb el seu especial tarannà també ho va fer.  

»Involucrat amb la cultura de les tradicions de la nostra vila, molts per no dir 
gairebé tots els de la seva generació, varen aprendre a ballar sardanes gràcies a ell. 
També formava part d’un duet que moltes vegades feia ballar la gent a la sortida 
del cinema ja fos al saló la Flor com al Casal41. Implicat amb les comissions de 

festes i les tradicions de la Pobla, vaig a dir fins a la medul·la, perquè ell ja era la festa en sí mateix.  

»Un dels seus incondicionals amics, ja per la dècada del 90, em va suggerir fer-li un petit homenatge, i això 
es va anar quedant en el calaix, però no en el meu subconscient, era un deute que ens quedava pendent. 
L’any passat tot pensant què podíem fer per lloar la seva memòria, era tot just el diumenge de la Festa 
Major, quan tot d’una se m’apropa en Josep Farràs (músic i representant de la Selvatana) per demanar-me 
què faríem l’any que ve, si renovaríem contracte. De sobte se’m va encendre la bombeta i li vaig dir: “Fes-
me una sardana pel Genís del Monestir i tanquem tracte”. D’aquest sobtat comentari i posant-lo al corrent 
sobre la vida i fets de la persona en qüestió, el mestre Josep Farràs Casòliva (fill de Berga) i tenora de la 
Cobla Orquestra Selvatana, en va néixer la idea de compondre una sardana en memòria del Genís. 

»De quina millor manera, a ell que s’havia desviscut tant pel món de la sardana, tant per ensenyar-ne com 
per programar-ne audicions, que fos la música la que portés, arreu on es toqués, el record de la persona 

tan especial com era Genís Graus Mujal.  

»El proper diumenge dia 2 d’octubre (de 
2016), a la ballada de sardanes que la Cobla 
Selvatana farà, com tradicionalment s’ha fet 
sempre a la plaça de l’Ajuntament, s’estrenarà 
la sardana “Genis del Monestir”, en record 
d’aquest tan estimat poblatà.  

»Escolteu-la amb atenció, de ben segur us 
portarà records i balleu-la juntament amb els 
seus amics que encara queden, ells es 
cuidaran de contar-la.  

»Pel poc que conec de la família Graus, de 
sempre hi ha hagut persones que s’han definit pel seu caràcter altruista, festiu, alegre i participatiu, és a dir, 
una mica com diria un dels seus membres “artistes”, gairebé sempre porten el somriure a la cara. Dels que 

 
41 Es refereix al Xic Club de l’Arija, duet format per Josep Barnola, a l’acordió i Genís Graus, percussió.  
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conec, en Pep, en Josep, en Jordi i l’Albert sempre han estat implicats en el teatre, a la ràdio o fomentant 
les festes i l’animació allà on el destí els ha portat a viure. És a dir, el llegat del Genís no ha caigut en cap 
sac foradat. 

Vicenç Linares» 
 

Al mateix programa de la Festa Major destaca un segon article de Josep M. Casals, que 
entre altres coses ens explica que «En Genís nasqué a Navès, comarca del Solsonès, però 
ell amb tota la seva família, formada pels pares i sis germans més (cinc nens i dues nenes), 
van venir de la població berguedana d’Avià, i es van instal·lar a la casa de pagès del 
Monestir. Denominació que, com es pot comprendre, va ser adquirida per la ubicació de la 
casa, ja que es troba al costat mateix del monestir de Santa Maria de Lillet.  

»Encara que no de naixement, però 
poblatà de cor i d’adopció, en 
Genís va conviure amb els seus 
pares al Monestir fins que va 
arribar el moment d’haver de deixar 
la pagesia i venir a viure a la vila, 
juntament amb el seu germà en 
Jaume (l’hereu), domiciliant-se a la 
plaça de la Font, núm. 3, avui 
anomenada plaça del Capdavall. 
(...) 

»Val la pena rememorar totes 
aquestes coses positives, que ens 
va oferir en Genís, que 

malauradament ens va deixar massa aviat, doncs va morir el mes d’octubre de l’any 1979, 
quan tenia 45 anys, però sempre el recordarem com bona persona, un bon company i millor 
amic.  

Josep M. Casals» 

 

Josep Farràs i Casòliva42, és concertista i professor de tenora, i també compositor de 
sardanes. Tenora solista i representant de la Cobla Orquestra SELVATANA. Nascut a Berga 
(Berguedà), el 13 d'agost de 1965, resideix des de l'any 1991 a Banyoles (El Pla de 
l'Estany). 

Ha compost una trentena de sardanes. A destacar "Lídia i Cristina", dedicada a la seva 
esposa i filla, (actual flabiolaire de la cobla Selvatana), sardana que obtingué el primer premi 
al CoCo de Banyoles l'any 2001, "els Xavis del Foment", primer premi al CoCo de Banyoles 
l'any 2007 i "Selvatana Centenària" dedicada als cent anys de vida de la cobla Selvatana 
fundada l'any 1913, i que va ser finalista a la sardana de 
l'any 2014. 

 
42 Informació (resum) extreta de la Viquipèdia.  
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GENTIL POBLA DE LILLET, DE JOSEP VILA I RAMON 

Josep Vila va néixer l’any 1940 i va rebre, als anys 50, les 
primeres lliçons de música de mossèn Marià Miró.  

És autor de diversa música lleugera, com rock and rolls i 
ranxeres, a més de les sardanes. A mitjans dels anys 60, 
escriu la primera sardana (sempre per a piano), Joiosa, i 
després vindran títols com Bell Bagà, La Sardana d’Avià, 
La Sardana de Guardiola, La verge i l'oreneta.  

Aquesta sardana va néixer fruit de l’amistat entre Lluís 
Martínez i Reixach, lletrista de la sardana, i Xavier 
Fàbregas i Armengol, poblatà i músic. El primer ostentava 
un càrrec important a la Caixa de Catalunya, i en Xavier 
era editor i impressor. Si bé els contactes inicials 
s’establiren en l’àmbit professional, a la llarga generà una 
forta amistat, arran dels interessos poètics i artístics 
comuns  a ambdós, que fructificà en freqüents excursions 
pel Catllaràs, sortides a caçar bolets...  

Lluís Martínez i Reixach va compondre lletres per 
havaneres, va escriure l’adaptació escènica del Rescat de 
les Cent Donzelles, que cada dos anys es representa a 
Bagà. I un dia en Xavier li va proposar de fer quelcom relacionat amb la Pobla, i en Lluís li digué 
que en tenia un amic, que era el delegat de la Caixa a Guardiola, que era una mica músic i 
afeccionat a la sardana. I de tot plegat va resultar aquesta sardana, que s’estrenà a Falgars l’any 
1982, amb el nom de Gentil Pobla de Lillet.  

En alguns webs se’l considera autor d’una altra 
sardana anomenada La Sardana de Falgars, 
però ell afirma que aquesta informació és 
errònia. Creu que pel fet que la sardana Gentil 
Pobla de Lillet s’estrenés a Falgars, l’any 1982 
(vegeu imatge al costat), és possible que 
alguns l’anomenin d’aquesta manera.  

De totes formes la confusió existeix perquè en 
alguns webs, en la relació de sardanes que ha 
compost, es citen totes dues, com si fossin 
sardanes diferents.  
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LA FESTA DE FALGARS, de Josep Maria Roglan i Andreu 

Josep Maria Roglan i Andreu va néixer a Molins de Rei, el 27 de 
novembre de 1946 i va traspassar el 8 de desembre de 2012. 
Autor de nombroses sardanes, de noms suggeridors, com ara 
D’allò més pelut, Quins nassos, la Maria Àngels és més llarga, 
Quina botifarra, hi va compondre també la Festa de Falgars, que 
es transcriu a continuació. Aquesta sardana va ser adaptada en 
versió per a coral a tres veus i Miquel Arrufat i Pujals li va posar 
lletra43.  

La relació de Josep Maria Roglan amb la Pobla també cal situar-la 
dins l’amistat i col·laboració musical que tingué amb Xavier 
Fàbregas. Tots dos durant vint anys van tocar junts en un grup d’havaneres conegut com Els 
Pirates. Si bé en Xavier va ser el creador i l’ànima del grup, en Josep Maria fou, en paraules 
del propi Xavier, el “músic”. Era ell l’encarregat dels arranjaments i de la direcció del conjunt. 
Segons en Xavier, Josep Maria era un gran músic. Seva és la popularíssima havanera la 
Barca Xica, que comença dient Amb l’esclop d’un pescador he fet una barca xica,  que 
Josep Maria Roglan va compondre a partir d’un poema de Rafael Llop, també casualment 
client de Xavier Fàbregas.  

La sardana de la Festa de Falgars és fruit d’aquesta relació d’amistat. Com que Josep Maria 
era un gran compositor de sardanes en Xavier li va demanar si podia fer-ne una a partir de 
temes populars poblatans, i per compondre-la va triar la cançó Fadrins que en festegeu. I 
aquesta sardana, una de les més conegudes dedicades a la Pobla de Lillet, fou el resultat.  

La Cobla Joventut de Berga el mes d’abril de 1987, va realitzar un enregistrament  amb el 
nom de Sardanes de l’Alt Berguedà que incloïa aquesta sardana, conjuntament amb La 
Reina de la Vall de Lillet de Josep Cristòfol i d’altres.44 

  

 
43 https://www.viumolinsderei.com/2012/12/09/mor-josep-maria-roglan-impulsor-de-la-canco-popular-catalana/ 
44 Podeu sentir la sardana al següent enllaç:  
https://www.youtube.com/watch?v=e8m5dC2dCUs&list=PLqAtFIPu9sKCfXADaTkpaJ_KSD_KU37Bq&index=3&t
=24s 
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LA FONT DE FALGARS DE Francesc Carré i Simon 

FRANCESC CARRE SIMON 

Apunts biogràfics 

Entusiasta folklorista, molt entès en el contrapàs. Músic i òptic, va ser director de l'Orfeó de 
la Societat Lliga de Defensa de l'Agricultura, Indústria i Comerç, de Banyoles. El folklorista 
Aureli Capmany va reconèixer els seus mèrits en el llibre “El Contrapàs”. 

Va compondre diverses sardanes, entre les quals podem citar A Roca Pastora, Càndida 
(1941), Enyorança, Glòria a Guimerà (1925), i Santa Otília (interpretada durant molts anys el 
dia de Santa Llúcia, a Barcelona, anys 40/50).  

No tenim cap informació que ens permeti vincular la persona del músic a la vila.   
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LA FONT DEL ROURE, de Josep Font i Palmarola  

Josep Font i Palmarola (Vic, 28 de maig del 1898 – Barcelona, 27 d'agost 
del 1960) va ser pianista, compositor i pedagog musical. 

Va estudiar al conservatori de música de Vic amb Joan Baptista Espadaler i 
Colomer.  

Escriví més de 80 sardanes (moltes de les quals per a orquestra), cançons, 
ballables, obres de teatre i quasi tres-cents temes per a goigs, però una 
part d'aquest material es perdé durant la guerra civil espanyola. El seu fons 
documental es conserva a la Biblioteca de Catalunya, i els instruments que 
aplegà formen part del Fons Font Palmerola - Currius del Museu de la 

Música de Barcelona. Ocasionalment signà amb el pseudònim Monter. 

 

Font Palmarola, mestre músic, gaudia d’una forta amistat amb Tunet Fàbregas, un dels tres 
oncles solters que vivien a la casa pairal can Fàbregas. Arran d’aquesta amistat venia a 
passar temporades al mas. La sardana de la Font del Roure duu la següent dedicatòria: «Al 
meu bon amic, de la Pobla de Lillet, Anton Fàbregas Artigas» i ell al seu torn n’hi va crear la 
lletra. Per posar-hi data a la sardana cal remuntar-nos a la dècada dels 50 del segle passat.   
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LA POBLA DE LILLET, de Salvador Juanola i Reixach     

Salvador Juanola i Reixach (Tortellà,Garrotxa,1893 - Manresa, Bages, 1975) va ser un 
intèrpret de tenora  i tible i compositor de sardanes. Pertanyent a una nissaga de músics, era 
el tercer fill de Llorenç Juanola i Gibert, i germà de Jaume, Francesc, Josep, Narcís, Rafael, 
tots ells també compositors.  

Va compondre un centenar de 
sardanes..  

La Principal de Bages (foto al costat):  

Salvador Juanola és el segon per la 
dreta de la primera fila.  

No coneixem la relació d’aquest 
compositor amb la Pobla i com va 
acabar creant aquesta sardana.  
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LA REINA DE LA VALL DE LILLET  de Josep Cristòfol 45 

Estrenada l’any 1924, per la festa major de la Pobla. 

 
Còpia de la portada del manuscrit, que es conserva a l’Ajuntament, que conté les dues sardanes, La Reina de la 

Vall de Lillet i la Queraltina. Observeu la data del 20 del 9 de 1924 i la signatura de Josep Cristòfol.

 
45 Podeu sentir la sardana al següent enllaç: 
  
https://www.youtube.com/watch?v=bdRG8j6rQN4&list=PLqAtFIPu9sKCfXADaTkpaJ_KSD_KU37Bq&index=2&t=
19s 
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LA QUERALTINA,  de Josep Cristòfol 

En la portada de la Reina de la Vall de Lillet es pot observar que també cita el nom 
d’aquesta nova sardana. És de suposar que en aquells temps anaven migrats de mitjans i 
aprofitaven un mateix full de pentagrames per escriure una sardana pel davant i una altra pel 
darrere.  

De Lluís Sellart, membre de la cobla Pirineu, obtinc la següent informació:  

«El 1917 el berguedà Ramon Vila va començar a destilar l'estomacal de les Aromes del 
Queralt i resulta que el músic Nicanor Pérez va fer la sardana del mateix nom dedicada al 
fabricant d'aquest licor. 

Per tant des d'aquella època la sardana es va emprar com marqueting de l'estomacal, tota 
vegada que s'associava la música amb el licor. 

Com que a Berga hi havien els germans Sala que també feien un licor estomacal anomenat 
Queraltina, sembla ser que no volien ser menys que els Vila i per això sembla ser que van 
encarregar la sardana a Josep Cristòfol. 

Cal constatar que en el pas dels anys la sardana de les Aromes ha esdevingut una melodia 
popular a Berga i/o Berguedà, la Queraltina no ha tingut la mateixa sort.» 
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LA CIGALA, de Josep Cristòfol 

Ja s’ha comentat a bastament la troballa d’aquesta sardana.  
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Sardanes: Adaptades per a coral, per a veu i piano i altres 
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Cançons 

 



 

224 
 

 

  



 

225 
 



 

226 
 



 

227 
 



 

228 
 



 

229 
 



 

230 
  



 

231 
  



 

232 
 

En l'acte d'homenatge a Mossèn Carles celebrat al Casal el 22 de novembre 

de 1983 es va demanar que tots ajudéssim a fer un recull de la seva obra 

dispersa.  

Aquestes "camigeres" van ser cantades a la Pobla els anys 20 (probablement 

el 1923-24) per la secció infantil masculina de l'Orfeó.  

La transcripció s'ha fet en col·laboració entre Teresa Clotet, Josefina Clotet, 

Ramona Vilarrasa, Montserrat Vilarrasa, Bonaventura Orriols i Miquel 

Sala. Alguns havien format part de la colla de cantaires que va recórrer els 

carrers i places de la nostra vila i els altres les havien apreses a través dels 

seus familiars caramellaires o pels seus contactes amb l'Orfeó. Mossèn Juli 

Canut ha escrit la música partint d'un casset.  

En fer memòria per recompondre la lletra sorgien al principi alguns punts 

dubtosos perquè es barrejaven trossos de distintes “camigeres” cantades 

també aquells anys (mossèn Carles solia fer-ne unes de noves cada any). 

Allà on hi ha els punts suspensius 

(Oh.....!) és quasi segur que hi havia dues exclamacions semblants a les de 

més amunt (Que bonic!) però no hi ha hagut manera de recordar-les. 

Quant a la música, les diferències que pugui haver-hi no deuen pas passar 

d'alguna nota imprecisa; no és pas rar que després de seixanta anys la 

memòria no sàpiga precisar ben bé alguns detalls.  

Creiem que al final aquestes caramelles queden força autèntiques, però és 

desig nostre que es consideri aquesta transcripció "oberta" per si algú més 

pot fer noves aportacions.  

Tot sigui en honor de Mossèn Carles i en recordança dels bons temps de 

l'Orfeó Esbart Cantaire. 
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Cantarem ab gran plaher 

a la Verge soberana, 

que fou sota una falguera 

per un bou de Saus trobada.  

 

O ditxa gran! 

de tenirne tan gran Reyna 

los Poblatans.  

 

Felis serra de Falgàs 

de florestas coronada,  

tens al cor una Roseta 

que llansa molta fragància.  O ditxa... 

 

La Roseta estava oculta,  

fins que un bou ¡o cosa rara! 

trobaren, que agenollat 

a la Verge contemplava.  O ditxa... 

 

Què imatge tan peregrina! 

De màrmol es fabricada,  

de llargària té tres palms,  

moreneta de la cara.   O ditxa... 

 

Li han format un camaril 

allí cerca hont fou trobada:  

allò sembla que es un cel,  

tal olor la Verge exhala.  O ditxa... 

Rich y ditxos camaril,  

tu que tens nostra esmeralda,  

tu lo temple y lo sacrari 

tens de la Trinitat santa.  O ditxa... 

 

O vall dita de Lillet,  

vall la més afortunada,  

aquí tens lo mineral 

de tots los tresors y gracias. O ditxa... 

 

De las gracias del Senyor,  

Verge y Mare immaculada,  

Vos sòu la dispensadora,  

Vos font de perennes ayguas. O ditxa... 

 

Tot devot que á Vos acut,  

suplicant ab eficàcia, ben aconsolat sen 

torna 

ab lo be que demanava.  O ditxa... 

Lo dia vuyt de setembre 

celebrem la vostra diada,  

ab molts Sacerdots que venen 

a cantarvos alabances.  O ditxa... 

 

Aquí entonan una salve;  

Salve, respon la comarca,  

Y á mans plenes Vos en ella 

Derramau las vostres gracias.  O ditxa... 

 

Fins los aucellets acuden 

per gosar de ditxa tanta,  

¡Bella aurora! vos saludan,  

¡Bella llum que al cel encanta! 

 

Al compàs de tal orquesta,  

Mare nostra, la gent canta,  

Guardaunos de sequedats,  

guerra, pesta y pedregades.  

 

Verge santa de Falgàs,  

vostres glorias son cantades,  

direm a vostra puresa 

tres Ave Marias ara.  

 

O ditxa gran! 

de tenirne tan gran Reyna 

los Poblatans.  
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En un llogarret 

com el de la Pobla 

hi tinc l'amor meu,  

s'anomena Antònia 

l'amor meu. (bis) 

 

Viu a sol ixent 

al peu d'una roca 

De tant blanc que n'és 

n'apar una monja 

monja del convent 

dels de Barcelona.  

De bon de matí 

ella se'n va a l'horta 

quan traspunta el sol 

ella se'n va a l'ombra.  

De dia estic trist 

de nits no reposo 

sempre estic pensant 

quan la veuré sola 

per poder-li dir 

l'amor que li porto.  

Un dia a l'hortet 

la vaig trobar sola 

regava les flors 

les flors i violes 

també un llessamí 

i un pomet de roses 

roses de tots colors,  

blanques, vermelles, 

grogues,  

i un pensament  

de la fulla cendrosa.  

Tan prompte ella em veu 

a riure ja es posa.  

- De què rieu, amor,  

de què traieu mofa? 

- Ric del bé que us vull 

de l'amor que us porto;  

si veniu per diners 

sabeu que só pobra,  

que el dot que jo tinc,  

a la cara el porto. 

Jo li'n dic: - Amor,  

doneu-me una rosa,  

Ella me'n respon:  

- Trieu la més doble.  

La prenc per la mà,  

me l'emporto a l'ombra;  

parlant de l'amor 

hi passem l'estona;  

nos hi toquen quarts,  

nos hi toquen hores.  

Quan me'n tinc d'anar,  

ella a plorar es posa,  

jo m'hi vull casar,  

sos pares no ho volen.  

Jo m'hi casaré 

enc que haja d'anar a Roma. 

me n'iré a trobar 

lo duc de Cardona,  

que em deixi el cavall,  

pistoles i fona,  

per anar a robar 

aquella minyona.  

Quan no tinc diners 

com ningú me'n dóna 

jo me'n vaig al joc,  

al joc de la pilota.  

 

Quan estic jugant  

m'arriba la nova,,  

me'n diu un amic:  

- Et casen l'Antònia.  

Jo no crec això,  

jo no crec tal cosa,  

me'n poso el barret 

i la roba bona 

me'n vaig carrer avall 

sonant la viola 

Quan só a mig carrer 

la veig a la porta.  

Li dó el Déu vos guard 

molt millor me'l torna. 

- M'han dit que us caseu 

amb un que és de Tona.  

- No cregueu aixó,  

no cregueu tal cosa,  

que si fins aquí  

no só estada vostra 

d'aquí en avant 

la mateixa cosa 

del cap fins als peus 

tota ma persona. 

Me'n torno cantant 

fresc com una rosa.  

me'n vaig a l'església 

dir quatre parenostres. 

que en só assentat 

ja n'entra l'Antònia 

amb jove al costat 

del sant matrimoni;  

com no ho puc sentir 

me'n vaig al defora 

en veig un amic,  

el crido i li conto:  

- Amic, bon amic,  

se'm casa l'Antònia,  

amb un fadrinet 

que n'és fill de Tona. 

Si amb mi vols venir 

deixarem la Pobla,  

ens farem soldats,  

soldats de les dobles.  

- No et faces soldat,  

no faces tan cosa,  

que si et vols casar 

no et faltaran dones.  

de millors n'hi ha 

encara a la Pobla.  

Per a mi no hi és 

com era l'Antònia.  

No hi ha cap clavell,  

ni tampoc cap rosa 

que sigui tan fresc 

com era l'Antònia

En les missions de recerca, Salvador Vilarrasa reporta una cançó titulada Part de sol ixent,  que, tot i fer 

la música molt diferent, la lletra presenta semblances respecte a l’actual, sobretot pel que fa al tema. 

La podeu trobar al Cançoner del Ripollès, número 345b,pàgina 361.  
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N’he festejada una hermosa Antònia 
i amb molta honra i molta voluntat 
l’he festejada tres anys i dos mesos 
i a casa seva mai no hi havia estat. 
Adéu-siau, hermosa Antònia,  
tant que jo i tu ens havíem alegrat.  

A la primera vegada d’anar-hi 
jo hi vaig ésser molt ben arribat 
jo hi arribava, paraven la taula,  
i a dinar amb ells a mi m’han convidat 
Adéu-siau, hermosa Antònia,  
tant que jo i tu ens havíem alegrat.  

Me’n poso al costat de l’Antònia 
son pare i mare a l’altre costat,  
tot loqui més an a mi m’agradava 
tenir l’Antònia en el meu costat.  
Adéu-siau, hermosa Antònia,  
tant que jo i tu ens havíem alegrat.  

I em diuen que si per cas vull l’Antònia 
que els ho faci saber aviat.  
Mentre tenien aquesta conversa 
arriba l’altre seu enamorat. 
Adéu-siau, hermosa Antònia,  
tant que jo i tu ens havíem alegrat.  

- Hermosa Antònia, torna’m les joies 
i els anells d’or que jo’t via pagat 
- Puja-te’n, puja-te’n dalt en el quarto 
penso que encara ne seràs fiat.  
Adéu-siau, hermosa Antònia,  
tant que jo i tu ens havíem alegrat.  
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Salve, Reina de Falgàs,  
Reina entre Reines primera,  
única, bona i capaç 
de fer bé al fill que us 
venera.  
 
Jo us saludo abans que tot 
Reina mare, Reina pia,  
perquè so alegre devot 
i busco en vós l’alegria.  
 
Sentats com uns generals,  
plens els gots i les ampolles,  
cantarem els funerals 
els tupins vuits i a les olles  

Gentil Vall 
de Lillet és la més bella 

de les valls.  
 

Divertirem l’esperit 
cantant en aquesta serra,  
la despedida al cabrit 
i les glóries de la terra.    
...Gentil Vall... 
 

Pastorets de Coll de Pal,  
Creueta i Puig de Llansada,  
vosaltres que en lo més alt 
divertiu vostra ramada. ...  
...Gentil Vall... 
 

Ninetes que respireu 
l’aire pur de les muntanyes,  
sirenes del Pirineu 
segales de les cabanyes...  
...Gentil Vall 
 

Baixeu, baixeu a Falgàs,  
que ja us espera la cobla 
dels aucells del Catllaràs,  
també la flor de la Pobla. ...  
...Gentil Vall 
 

Gralles que allà en el desert 
viviu del món retirades,  
deixeu un dia l’esquert 
per veure nostres ballades. . 

...Gentil Vall 
 

Perdius blanques de 
Montcau,  
isarts d’aquell cap de serra,  
baixeu qu’es dia de pau 
i’ls caçadors no fan guerra. ...  

...Gentil Vall 
 

Veniu, veïns de Bagà,  
baixeu, matrones cerdanes, 
mestresses de Castellar,  
esmaragdes poblatanes. ...  
...Gentil Vall 
 

Que ja esperen els fadrins 
vestits a la catalana,  

també’ls alegres veïns 
de la comarca cerdana. ...  
...Gentil Vall 
 
Corre alegre l’esquirol 
desde’l pi a la fresca rama,  
apenes apunta’l sol 
se pentina com la dama. ...  
...Gentil Vall 
 
Passo desde Fontanals 
a la Roca de la Lluna 
divertint-me per els alts 
que es cosa de gran fortuna.  
... Gentil Vall 
 

Ditxosa Baga de Tor 
si jo t’agués batejada,  
series Baga d’Amor 
per lo fresca i regalada.  
... Gentil Vall 
 

Oh il·lusions del meu amor! 
Que amarga es vostra 
dolçura! 
Teniu ferida de mort 
ferida que no té cura!  
... Gentil Vall 
 

Ninetes que festegeu,  
per ser ditxoses casades,  
fora d’aquí no hi penseu 
perquè sereu desgraciades. 
...  

...Gentil Vall 
 

Jo no us penso enganyar,  
no prengueu això per xanca.  
Adéu, me’n vaig a ballar 
que sento trencar la dança. . 

...Gentil Vall 
 

Atravessen els tudons 
desde’l torrent a l’altura,  
refilen els gafarrons 
mentres la llebre pastura. ...  
...Gentil Vall 
 

Voreta del Llobregat 
rica i abundant rivera, ,  
terra de xeixa i de blat 
tot l’any es per tu primavera.  

...Gentil Vall 
 

Sentats en aquest gran pla 
l’imaginació s’encanta,  
de Saus a Puig-Castellar,  
desde Rus a la Garganta. ...  
...Gentil Vall 
 

Jo m’entretinc reparant 
la vermelleta rosella,  
i’m diverteixo mirant 
les eugues del Pla 
d’Anyella.  

... Gentil Vall 
 

Els pastors i sos anyells 
entre timons i violes,  
mentres canten els aucells...  
fan mil salts, mils cabrioles. .. 

...Gentil Vall 
 

Tot és un polit jardí,  
no sé què cosa és més 
bona,  
si la part del Monestir 
o la part de Vallfogona. ...  
...Gentil Vall 
 

En coixins pintats de flors 
que formen la molsa i fulla,  
vos daran goig i repòs 
entre la festa i la bulla. ...  
...Gentil Vall 
 

Les grives i’ls rossinyols 
el de entre l’enramada,  
daran hermosos consols 
a la qu’està enamorada. ...  
...Gentil Vall 
 

País més que terrenal,  
paradís de la muntanya,  
no hi ha delícia igual 
a cap més part de 
l’Espanya. ...  
...Gentil Vall 
 

Un cel clar, un sol hermòs,  
uns camps coberts de 
verdura,  
un aire pur i olorós. 
Què delícia! Què ventura! ...  
...Gentil Vall 
 

Si los Xiprès de Sión 
de Cristo glories són, ara 
aquestes muntanyes són 
jardins de la seva Mare. ...  
...Gentil Vall 
 

Corren les aigües brillant 
desde l’esquert de la roca 
i fresques baixen jugant 
fins a posar-se a la boca. ...  
...Gentil Vall 
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Salve, Reina de Falgàs 
Reina entre Reines primera,  
única, bona i capaç 
de fer bé al fill que us venera 
 
Jo us saludo abans que tot 
Reina mare, Reina pia,  
perquè so alegre devot 
i busco en vós l’alegria.  
 
Sentats com uns generals,  
plens els gots i les ampolles,  
cantarem els funerals 
els tupins vuits i a les olles 
 

Gentil Vall 
de Lillet és la més bella 

de les valls. 
 

Pastorets de Coll de Pal,  
Creueta i Puig de Llansada,  
vosaltres que en lo més alt 
divertiu vostra ramada... 

Gentil Vall...  
 

Ninetes que respireu 
l’aire pur de les muntanyes,  
sirenes del Pirineu 
segales de les cabanyes... 

Gentil Vall...  
 
Baixeu, baixeu a Falgàs 
que ja us espera la cobla 
dels aucells del Catllaràs,  
també la flor de la Pobla... 

Gentil Vall...  
 
Gralles que allà en el desert 
viviu del món retirades,  
deixeu un dia l’esquert 
per veure nostres ballades... 

Gentil Vall...  
 
Pardius blanques de Montcau,  
isarts d’aquell cap de serra,  
baixeu qu’es dia de pau 
i’ls caçadors no fan guerra... 

Gentil Vall...  
 

Veniu, veïns de Bagà,  
baixeu, matrones cerdanes,  
mestresses de Castellar,  
esmaragdes pobletanes... 

Gentil Vall...  
 
Que ja esperen els fadrins 
vestits a la catalana,  
tambe’ls alegres veïns 
de la comarca cerdana,  

Gentil Vall...  
 

 

Corre alegre l’esquirol 
desde’l pi a la fresca rama,  
apenes apunta’l sol 
se pentina com la dama... 

Gentil Vall...  
 
Passo desde Fontanals 
a la Roca de la Lluna 
divertint-me per els alts 
que es cosa de gran fortuna. 

Gentil Vall...  
 
Ditxosa Baga de Tor 
si jo t’agués batejada,  
series Baga d’Amor 
per lo fresca i regalada. 

Gentil Vall...  
 
Oh il·lusions del meu amor! 
Que amarga es vostra dolçura! 
Teniu ferida de mort 
ferida que no té cura! 

Gentil Vall...  
 
Ninetes que festegeu,  
per ser ditxoses casades,  
fora d’aquí no hi penseu,  
perquè sereu desgraciades... 

Gentil Vall...  
 
Jo no us penso enganyar,  
no prengueu això per xanca.  
Adéu, me’n vaig a ballar 
que sento trencar la dança... 

Gentil Vall...  
 
Atravessen els tudons 
desde’l torrent a l’altura,  
refilen els gafarrons 
mentre la llebre pastura... 

Gentil Vall...  
 
Voreta del Llobregat 
rica i abundant rivera,  
terra de xeixa i de blat,,  
tot l’any es per tu primavera... 

Gentil Vall...  
 
Sentats en aquest gran pla 
l’imaginació s’encanta,  
de Saus a Puig-Castellar,  
desde Rus a la Garganta... 

Gentil Vall...  
 
Jo m’entretinc reparant 
la vermelleta rosella,  
i’m diverteixo mirant 
les eugues del Pla d’Anyella,,  

Gentil Vall...  
 
Els pastors i sos anyells 
entre timons i violes,  
 
 

mentres canten els aucells... 
fan mil salts, mils cabrioles...  

Gentil Vall...  
 

Tot és un polit jardí,  
no sé què cosa és més bona,  
si la part del Monestir 
o la part de Vallfogona... 

Gentil Vall...  
 
En coixins pintats de flors 
que formen la molta i fulla,  
vos daran goig i repòs 
entre la festa i la bulla... 

Gentil Vall...  
 
Les grives i’ls rossinyols 
el de entre l’enramada,  
daran hermosos consols 
a la qu’està enamorada... 

Gentil Vall...  
 
País més que terrenal,  
paradís de la muntanya,  
no hi ha delícia igual 
a cap més part de l’Espanya... 

Gentil Vall...  
 
Un cel clar, un sol hermòs,  
uns camps coberts de verdura,  
un aire pur i olorós.  
Què delícia! Què ventura! 

Gentil Vall...  
 
Si los Xiprès de Sión 
de Cristo glòries són, ara 
aquestes muntanyes són 
jardins de la seva Mare... 

Gentil Vall...  
 
Corren les aigües brillant 
desde l’esquert de la roca 
i fresques baixen jugant 
fins a posar-se a la boca... 

Gentil Vall...  
 
 
 
 



 

245 
 

 
 

A les missions de recerca, Salvador Vilarrasa va deixar la transcripció de la cançó En Joanet Freixa, que li va 
cantar Benet Soler i Orriols, de la Pobla, 65 anys, així com Josep Vilarrasa. Lletra i música en són variants. Es 
troba localitzada als arxius de la Direcció General de Cultura Popular (missions OCPC) 

Hi ha una altra cançó, interpretada pel Pont d’Arcalís, al seu disc De lluna nova, que s’anomena Ramon 
Freixa. La lletra no és ben bé igual, la música de les estrofes comença igual, però la tornada és diferent. Tot i 
això, es podria dir que són variants.  
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Natural só de la Pobla 
i a Vallcebre só criat;  
allà tinc el sant baptisme,  
per dir-vos la veritat.  
He dictat aquestes cobles 
a raó d’un gran turment.  
 
El diable se’ls emporti 
els de Santpedor i Sallent;  
dimonis els arrosseguin 
perquè fan el vi dolent.  
 

En sent el mes de setembre 
jo me’n vaig determinar 
per treure el ventre de pena,  
d’anar-me’n a veremar,  
pensant que tot és riquesa,  
així ho diuen la gent:  
 
El diable... 

Per la primera vegada 
ja no hi savia el camí:  
cap Artés ja demanava 
perquè sé que fan bon vi.  
Per la primera vegada 
me va anar molt malament:  
 
El diable... 

Per la primera vegada 
vaig tenir tota la sort:  
me van dar una pallissa 
que me’n van deixar per mort:  
Per un raïm que collia 
van aixecar sometent.  
 
El diable... 

 
A la casa que posava 
molt malament me va anar:  
me donaven carn de cabra:  
tot me van fer escagatxar.  
Me’n vaig tornar cap a casa,  
podeu pensar, malcontent.  
 

El diable... 
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Voreta del Llobregat 
Hont aneu lindes ninetes,  
hont aneu tan dematí,  
a cercar flors rosadetes 
del Llobregat cristal·lí 
que crien les aigües pures 
entre verdures,  
rosa blanca i lleçamí? 
 
Bona sort, ninetes belles.  
Déu vos dó feliç acert.  
Qu’estan bé nostres 
doncelles 
sobre un camp florit i vert,  
prop de les tranquil·les oles 
cullint violes 
entre’sl aucells del desert! 
 
Canteu, canteu caderneres,  
passerells i gafarrons,  
qu’alegren nostres riveres 
vostres ignocents cançons.  
Saludeu amb alegria 
la llum del dia 
d’aquestes límpies regions.  
 
Canteu, canteu caderneres,  
rossinyols i gafarrons,  
qu’alegren nostres riveres 
vostres ignocents cançons.  
Saludeu amb veu sonora 
l’alegre aurora 
que toquen les oracions.  
 

Cullint cucuts i violes 
per els horts verts i florits 
podem, les ninetes soles,  
tractar de nostres partits,  
que’ls fadrins viuen alerta 
i es cosa certa 
qu’estan ja molt aguerrits.  
 
De Falgàs cantem la gloria 
de goig els cors inflamats.  
Delícia de nostra història, 
honor dels nostres passats.  
Ditxós qui’t veu i visita, 
sagrada ermita! 
I’ls absents... quant 
desditxats! 
 
Catllaràs, font de la baga,  
pineda, faigs, avellaners.  
jo us he vist, fortuna aciaga! 
per plorar-vos lluny després.  
Pro tornaré algun dia,  
delícia mia,  
si’l tret no’m surt al revés.  
 
Passejant per les arenes 
del fresc i pur Llobregat,  
ni’l cor sen pesades penes 
ni afliccions la llibertat.  
Qu’entre les flors i rosada 
de l’enramada 
tot és cert, tot veritat.  
 

Des d’aquestes florides 
terres 
baix lo blau cel de l’Orient,  
veiem les nevades serres 
del Pirineu sorprenent,  
i’ins escoltem les esquelles 
de les ovelles 
que juguen per la pendent.  
 
Cantem de l’humil cabanya 
la dolça tranquil·litat,  
de la florida muntanya 
la gràcia i la majestat,  
i a les fonts que amb pompa 
i gala 
el cel ens regala 
del portentós Llobregat.  
 
Filles de la moreria 
orenetes de l’istiu 
les que per nostre alegria 
prop de nosaltres feu ni,  
digueu a les musulmanes 
com les cristianes 
van soles vora del riu.  
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ANNEX FINAL 
 

Una mica abans de tancar l’edició, he tingut la sort de posar-me en contacte amb Lluís 
Sellart Tarrés, component de la Cobla Pirineu, que ha de venir a tocar les sardanes de les 
properes festes majors durant el 2020, i entre altres coses m’ha fet saber que té una 
sardana titulada La Font del Pla, del nostre insigne poblatà Josep Cristòfol i Rovira, així com 
una altra, de títol De Falgàs, obra del seu avi, Lluís Sellart i Espel (Berga 1895-1952), que 
fou instrumentista de contrabaix i violoncel.  

La primera sardana segurament fa referència a la font que es troba al camí que va de la 
capella de Sant Antoni, a les Coromines, fins al Monestir.  

De la segona el seu nét, Lluís Sellart Tarrés, ens ha facilitat alguns petits apunts biogràfics 
del seu autor. Lluís Sellart Espel va ser membre de l’orquestra Fatxendes de Sabadell i 
fundador del Trio Bergium amb Josep Armengou (piano) i Josep Ribera (violí). Durant alguns 
anys van posar les “bandes sonores” en el cinema mut. Alguns poblatans recorden 
l’orquestra Fatxendes, d’haver vingut a tocar a la Pobla. De ben segur que en alguna de les 
seves estades Lluís Sellart va aprofitar per pujar a Falgàs i se’n va enamorar dels seus 
Goigs i de la seva Dansa, que es deixen sentir en la sardana.  

De producció pròpia tenia caramelles, algunes sardanes... però la peça més coneguda i 
popular és, sens dubte, el vals-jota La Patumaire, que es va incorporar als tirabols de la 
festa berguedana, l’any 1993.  

Afegeixo, doncs, aquestes dues sardanes. Aprofito l’avinentesa per agrair a Lluís Sellart 
l’amabilitat de fer-me a mans totes dues partitures i la disponibilitat de la cobla Pirineu per 
fer-nos gaudir de moltes de les sardanes que apareixen en el present recull.  
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Aquest llibre s’ha 
acabat d’imprimir 
el dia ..... al taller 
de la Impremta 
Boixader de la 
Pobla de Lillet 
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