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SALUTACIÓ     
DE L’ALCALDE 

Estimats cardonins i cardonines:

Un any més, ens trobem a les portes d’una de les dates més assenyalades al nostre calendari, 
la Festa Major. Per fi, torna a ser Festa Major. Una frase que adquireix una enorme importància 
després d’un any extremadament difícil, marcat per la greu crisi sanitària. Una pandèmia que 
continua colpejant el nostre dia a dia i que no ens permet retornar a la normalitat que tant 
desitgem. Deixeu-me tenir un record molt especial per a totes aquelles persones que ens han 
deixat, les seves famílies i amics i també una abraçada immensa a aquells que encara pateixen 
la malaltia. La pandèmia, però, també ens ha deixat el millor de la nostra societat; la solidaritat, 
la cooperació, l’ajuda mútua i la voluntat de servei de tantes i tantes persones que ho han donat 
tot pels altres. A totes i tots, la màxima gratitud. Si una cosa també hem aprés és la importància 
de la salut. Sense salut no hi ha vida i aquesta ha de ser sempre el bé més gran a preservar. 

La Festa Major de Cardona 2021 no serà, encara, com les de sempre. La situació sanitària i les 
restriccions que imposa la seguretat sanitària encara no ens ho fan possible. Malgrat aquesta 
realitat, podem afirmar que, gràcies a l’esforç i el treball de moltes persones, avui ens trobem a 
les portes de viure una festa que reuneix tots els ingredients de la Festa Major més típica i que 
incorpora també nous actes per a tots els públics. Una festa que volem que ens acosti més a 
la normalitat i per això, malgrat no ser una decisió fàcil, hem tornat a muntar la plaça, aquest 
element tan singular i tan nostre. La plaça és un dels grans símbols de la nostra festa, un lloc 
de retrobament, ple d’història, de records, d’emocions i de sentiments que ens fan sentir vius. 
Deixeu-me agrair, en aquest punt, l’esforç i la feina dels seus muntadors. És evident que la 
situació pandèmica no ens permetrà viure tots els actes en el lloc i el format habitual, però 
l’Ajuntament i les comissions de festes hem volgut aproximar-nos al màxim al format de la 
nostra Festa més típica. 

Cardonines i cardonins disposem-nos a viure la nostra Festa amb tota l’emoció i responsabilitat 
que el moment requereix. Fem-ho de manera sentida i apassionada, però sobretot responsable 
i respectant les mesures sanitàries, i conscients que el nostre comportament és clau per a l’èxit 
de la festa. Aprofitem aquests dies per agafar aire, carregar-nos d’energia positiva i de forces 
per encarar aquest nou curs que començarem. Estic segur que queda menys per viure una 
Festa Major plena, per abraçar-nos, saltar i ballar i passar-ho bé sense por. Ara ens toca, però, 
fer-ho d’aquesta manera, conscients de l’enorme esforç que hem fet per fer una festa al màxim 
de plena possible. El meu agraïment a totes les comissions, entitats i persones que ho fan 
possible, i a aquells que durant aquests dies vetllaran pel bon funcionament de tots els actes i 
per la nostra seguretat. I també aprofito per felicitar aquelles entitats que celebren aniversaris. 

Bona Festa Major!
Visca Cardona i visca la Festa Major!
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SALUTACIÓ DE LA COMISSIÓ 
DE FESTA MAJOR

Benvolguts cardonins i cardonines:

El setembre ha arribat i Cardona es 
prepara per viure una nova Festa Major. 
Aquesta afirmació un altre any seria més 
o menys retòrica, però aquest any té més 
pes i sentit que mai.

Ens preparem per tornar a viure una Festa 
Major. No serà plena, perquè hi ha actes 
que tal com els coneixem, avui en dia, 
encara no es poden fer. Però, sií viurem 
una Festa Major. 

Una festa Major on grans, joves i petits 
podran gaudir de tot el nostre patrimoni 
històric i cultural, d’actes més populars i 
d’actes nous que s’han incorporat. Serà 
una Festa Major amb algun canvi, però 
que esperem que no afectin en l’essencial: 
gaudir de la festa més important per a 
tots els cardonins.

COMISSIÓ DE FESTA MAJOR:
Ferran Estruch, Salvador Campos, Josep 
Malagarriga, Roser Montoriol, Mari Pedrosa, 
Ferran Verdejo, Joan Jané, Marçal Llimona, 
Cofraria de la Mare de Déu del Patrocini, 
Aliguers de Cardona, Cardona Jove, Music-On, 
Residència Sant Jaume, Aston Birras, Banda 
de Música de Cardona, Geganters i Grallers de 
Cardona i Amics del Drac.

COMISSIÓ DE BOUS:
Ferran Estruch, Salvador Campos, Albert 
Migueles, Elisabet Malpica, Enric Juberó, 
Míriam Cots, Josep Jané, Josep Boix, Josep 
Henestrosa, Josep Serra, Josep Malagarriga, 
Cristian Caparrós, Joan Serra, Joan Vilà, Albert 
Cots, Moisès Plaixents i Ramon Serra.

US 
DESITGEM 
UNA MOLT 
BONA FESTA 
MAJOR!

Us proposem un ventall d’activitats 
que van des dels Correbous fins a un 
vermut electrònic, passant per una 
mostra d’entitats de foc, els balls de 
gegants, el Ball de bastons, el concert 
de la Banda, espectacles infantils i 
l’Àliga de Cardona.

Des de la Comissió, us animem que 
participeu en aquesta Festa Major 
activament. Però també, més que mai, 
apel·lem a la responsabilitat de cadascú. 
La pandèmia no ha desaparegut i el 
fet que tots seguim les mesures pren 
major importància que en altres festes 
passades. 

Cardonines i cardonins: gaudim, 
celebrem, compartim, vivim 
intensament aquests dies... però amb 
civisme i la màxima responsabilitat.
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DIJOUS 9 DE 
SETEMBRE
PREGÓ INSTITUCIONAL

21:00 Pregó institucional de Festa 
Major a càrrec de Josep Maria 
Vilajosana, jurista. A l’Auditori 
Valentí Fuster (aforament limitat)
*Veure biografia a la pg. 41

DIVENDRES 10 DE 
SETEMBRE
13:00 Acte de commemoració 
de la Diada al monument de 
l’Onze de Setembre. Discurs de 
l’alcalde, Ferran Estruch, i lectura 
del manifest del Memorial 1714 a 
càrrec de Jordi Miravet, president 
de l’Ass. Memorial 1714. 

Sortida en comitiva cap al 
castell. Ofrena floral al baluard 
de Sant Llorenç, en memòria 
dels defensors del castell en la 
Guerra de Successió del 1711; 
lectura del manifest a càrrec de 
Queralt Clusellas, alumna de 

DISSABTE 11 DE 
SETEMBRE
11:00 Concurs de retalladors. A la 
plaça de bous. Tot seguit, Corre de 
bou amb la cargolera i exhibició de 
toreig. L’acte serà amenitzat per la 
Banda de Música de Cardona.
Compra d’entrada.

l’Escola Vedruna de Cardona. 
Interpretació del cant d’Els 
segadors, a càrrec de la Coral 
Cardonina.

20:00 Pregó popular a càrrec de 
la penya La Corneta. Acte seguit, 
tronada d’inici de Festa Major. A la 
plaça de bous

22:30 Concert amb Orquestra 
Maribel. Al pati de l’INS St. 
Ramon. Reserva d’entrada
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12:00 Repic general de campanes

13:00 Espectacle infantil “Taulell 
d’estiu”. A la plaça del Vall

13:30 Al monument de l’Onze de 
Setembre: ofrena floral, discurs 
institucional, interpretació de 
l’Himne Nacional a càrrec de la 
Banda de Música de Cardona i 
la Coral Cardonina. Galeig dels 
Trabucaires de Sant Ramon.

18:30 Ball de bastons i ball de 
l’Àliga. A la plaça del Mercat. 
Dins del temple, actuació dels 
Bastoners al f inal de la Novena. 
Amb la col·laboració de Lluís 
Marmi i Jordi Sort. Reserva 
d’entrada.

20:00 Mostra de foc amb el Drac 
Kàlium i Bruixes de Cardona. A 
la plaça de la Biblioteca

22:30 Concert a càrrec de Doctor 
Prats. Al pati de l’INS St. Ramon
Compra d’entrada.

22:30 Concert a càrrec de 
l’orquestra Xarop de Nit. A la 
plaça del Vall.
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17:30 Corre de bou tradicional, 
amb la cargolera i exhibició de 
toreig. L’acte serà amenitzat per 
la Banda de Música de Cardona. 
Compra d’entrada.

22:30 Concert de la Banda de 
Música de Cardona. A la plaça de 
bous. Reserva d’entrada.

DILLUNS 13 DE 
SETEMBRE
11:00 Espectacle infantil. “Teatre 
arrossegat de Catalunya”, de la 
Cia. Teatre Nu. A la plaça del Vall.
 

12:00 Of ici solemne en honor 
a la Mare de Déu del Patrocini. 
Cantarà la Coral Cardonina, 
sota la direcció d’Ovidi Cobacho. 
S’interpretaran les músiques del 
Ball de bastons i els “Versets a 
la Mare de Déu del Patrocini”. 
En f inalitzar, l’Àliga de Cardona 
ballarà a l’interior del temple.

12:30 Vermut electrònic amb 
Music-On. Al passeig de la Fira

13:00 Corre de bou infantil amb la 
Penya La Corneta i El Calaixó. A la 
plaça de bous. Reserva d’entrada.
 

DIUMENGE 12 DE 
SETEMBRE
11:00 Plantada de Gegants. A la 
plaça de bous.

11:00 Of ici solemne en honor 
del Sant Nom de Maria 
amb l’assistència de l’Excm. 
Ajuntament de Cardona. Cantarà 
la Coral Cardonina sota la 
direcció d’Ovidi Cobacho.

12:00 Ballada de Gegants amb 
la participació de les colles de 
Tarragona i Callús. Amb els 
gegants locals de Cardona, la 
Coromina, Planès, Raval de 
Sant Joan i de l’Escola Vedruna. 
Estaran acompanyats pels 
Grallers de Cardona, la Banda 
de Música de Cardona i els 
grallers de les diferents colles. A la 
plaça de bous. 

13:00 Sardanes amb la cobla 
Vents de Riella. Al passeig de la 
Fira
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17:00 Corre de bou amb la 
tradicional desencaixonada, 
amenitzat per la Banda de Música 
de Cardona. A la plaça de bous.  
Compra d’entrada.

A continuació, sardanes amb la 
Cobla Lluïsos. A la plaça de bous

22:30 Havaneres amb Neus Mar. A 
la plaça del Vall

DIMARTS 14 DE 
SETEMBRE
11:00 Missa solemne en sufragi dels 
difunts de la parròquia. Acte seguit, 
l’Àliga de Cardona i el Ball de 
bastons ballaran a la plaça Mercat 
i, tot seguit, retorn de la imatge 
de la Mare de Déu a la capella de 
l’Hospital.

13:00 Sardanes amb la Cobla Ciutat 
de Manresa. Al passeig de la Fira

17:30 Espectacle infantil amb 
Xiula. A la plaça de bous. Reserva 
d’entrada.

20:00 “L’home orquestra”, amb en 
Peyu. A l’Auditori Valentí Fuster. 
Compra d’entrada.

22:00 Castell de focs de Festa 
Major, a càrrec de Pirotècnia Igual.
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ALTRES
ACTIVITATS
CULTURALS 
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SETMANA DE LA JOVENTUT
DEL 5 AL 8 DE SETEMBRE

DIUMENGE 5     
17:00 Revisió de logos
18:00 Bingo musical
22:00 Cinema a la fresca, a la 
plaça de bous

DILLUNS 6
17:00 Castell de sorra
21:00 Gimcana esportiva (preu: 2 euros). A la plaça de bous

DIMARTS 7
16:30 Guerra d’aigua. A la plaça de la Biblioteca.
19:00 Bingo jove. A la plaça de bous

*Per a més informació, i possibles canvis, veure cartell a part a les 
xarxes socials de Cardona Jove.

DIMECRES 15, DIJOUS 
16 I DIVENDRES 17 DE 
SETEMBRE
Corre de bou popular amb 
vaquetes. A les 20:30 hores, a 
la plaça de bous. Aforament 
limitat

DISSABTE 18 DE 
SETEMBRE
12:00 Acte de commemoració del 
18 de setembre. Ofrena floral al 
monument de l’11 de setembre, 
ball de l’Àliga i actuació de la 
Banda de Música de Cardona 
amb parlament de l’alcalde. 
L’acte clourà amb el Cant d’Els 
segadors.

DIMECRES 8: Nit Cardonina
Al passeig de la Fira
19:00-20:30 Concert amb Txingao
20:30-22:00 Sopar de colles a la 
Bauma
22:30-00:00 Concert amb CRD
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APLEC DE CARDONA 2021

DIVENDRES 17 DE SETEMBRE
18:00 Xerrada històrica a càrrec de Quim Aloy. A la plaça del Mercat. 
Aforament limitat

21:00 Recreació històrica: representació de “Viurem lliures o morirem”. A la 
col·legiata de Sant Vicenç. Compra d’entrades a entrades.cardonaturisme.cat

22:30 Concert amb PD Vicenç. A la plaça del Mercat. Reserva d’entrades a 
info@18desetembre.cat

DISSABTE 18 DE SETEMBRE
11:00 Jocs infantils a càrrec de Juga-la. A la plaça de la Fira. Grups de 10 nens 
/ Reserva d’entrades a info@18desetembre.cat

12:00 Acte institucional. A la plaça de la Fira
 
17:00 Xerrada antirepressiva a càrrec de Pol Serena, Marcel Vivet i grup de 
suport “Hi érem totes”. A la plaça del Mercat. Aforament limitat

19:00 Mostra de cultura popular amb els Geganters i Grallers de Cardona. A 
la plaça del Mercat. Aforament limitat

21:00  Recreació històrica: representació de “Viurem lliures o morirem”. A la 
col·legiata de Sant Vicenç

21:30 Concerts amb projecte Flux i Atina. A la plaça del Mercat. Aforament 
limitat

DIUMEGE 19 DE SETEMBRE
Caminada històrica a càrrec de Camàlics.

*Per a tota la informació i possibles modificacions, consultar cartell a 
part i a través de les xarxes socials de l’entitat.
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EXPOSICIÓ 
FOTOGRÀFICA: 
Joc de vincles, de Cristina 
Morera

Del 10 al 24 de setembre, a la 
façana de la sala dels Dolors

EXPOSICIÓ 
CULTURAL: 
A Cal Pejoan (Carrer Escasany, 1), 
del 8 al 26 de setembre.

Horari: festius d’11 a 14h i de 18 h 
a 20 h / laborables de 18 h a 20 h

Àngela Gassó: Cent pecetes 
d’artesania

M. Rosa Marsinyach: Tèxtil

Carme Sol: Llibre objecte

Ramon Colell: Fotograf ia

CONCURS
FOTOGRÀFIC
DE FESTA MAJOR 
2021
Se celebrarà durant els dies de 
Festa Major. Informació i bases a 
l’Ajuntament de Cardona i al web 
www.cardona.cat
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Fotograf ia de Ramon Colell 
1r premi del Concurs de 
Fotografies de la Festa 
Major de Cardona 2019

Fotograf ia de Ramon Colell 
2n premi del Concurs de 
Fotografies de la Festa 
Major de Cardona 2019

Fotograf ia de Jordi Fàbrega
3r premi del Concurs de 

Fotografies Festa Major de 
Cardona 2019

16
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PROTOCOL BALL DE 
BASTONS

1. Accés per formar part del Ball de bastons
1.1. Pot formar part del Ball de bastons qualsevol nen/a empadronat/
da a Cardona.
1.2. Els membres del Ball de bastons han de ser confrares de la Mare 
de Déu del Patrocini, almenys mentre duri el seu pas dins del Ball de 
bastons.
1.3. L’edat mínima per entrar a formar-ne part: l’any que es 
compleixen els 5-6 anys.
1.4. L’edat màxima de permanència al grup: l’any que es compleixen 
els 9 anys.
1.5. Les sol·licituds per formar part del Ball de bastons es podran 
recollir a la rectoria a partir de l’1 de juliol i es retornaran un cop 
omplertes les sol·licituds com a màxim l’1 d’agost.
1.6. Les llistes dels inscrits per formar part del Ball de bastons es 
formularan anualment i es podran consultar a la porta de l’Església 
des del 2 de maig f ins a l’1 de juny, quan es realitzarà el sorteig.

2. Elecció dels membres del Ball de bastons
2.1. El sorteig del Ball de bastons es realitzarà a la sala dels Dolors l’1 
de juny.
2.2. El nombre de nens/es del Ball de bastons és de vuit.
2.3. Cada any seran renovades 3 places de balladors/es.

3. Assistència als assaigs del Ball de bastons
3.1. Els balladors han d’assistir a tots els assajos, es permeten dues 
faltes justif icades.
3.2. Cal un comportament adient durant els assajos i respecte a la 
resta de membres de la formació.
3.3. Cal tenir cura dels vestits des que s’entreguen f ins que es 
retornen.
3.4. Si no es compleixen els apartats anteriors, el membre de la junta 
encarregat del Ball de bastons pot decidir la baixa del ballador.

Balladors/es del Ball de bastons 2021:
Albert Martínez Ferrer, Biel Arrabal Barco, Raúl Ballesteros Liria, Joana 
Tristany Fàbrega, Mariona Gómez Codina, Laia Guixé Puga, Jordi 
Espelt Comabella i Marc Flores Sala.

17
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PREUS ENTRADES FESTA MAJOR
CORRE DE BOU DE DISSABTE, DIUMENGE I DILLUNS
Grada superior:                    5 euros
Resta de la plaça:                    8 euros

MOCADORS
Mocador d’accés a les barreres:                                     10 euros
Mocador de Festa Major de Cardona:                7 euros
Bandera de Cardona:                     5 euros

CONCERT. Doctor Prats
Entrades                       8 euros
 

TEATRE. “L’home orquestra”, amb en Peyu
Entrades                       7 euros

POLSERA DE FESTA MAJOR             1 euro
Els beneficis de la polsera aniran destinats a Music-On pel seu 15è aniversari.

ACCÉS A LES CORDES
D’acord amb les mesures sanitàries, l’accés a les cordes tindrà un aforament 
limitat, en compliment al pla de represa de la cultura popular. Enguany, per  

accedir a la plaça, a banda del mocador, hi haurà un identif icatiu per dia i 
caldrà una inscripció prèvia. Tota la informació, al web municipal 

www.cardona.cat

INFORMACIÓ 
D’INTERÈS
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RESERVA I COMPRA 
D’ENTRADES

Els actes de la Festa Major de Cardona (excepte el Corre de bou, el concert 
de Doctor Prats i l’espectacle d’en Peyu) són gratuïts i, d’acord amb la 
normativa vigent, caldrà fer reserva prèvia o compra d’entrada en aquells 
actes que ho indiquin. 

VENDA I RESERVA D’ENTRADES:  al web www.festamajorcardona.cat o a 
l’Oficina d’Atenció de la Festa Major (Centre Cardona Medieval). Cada persona 
pot adquirir fins a un màxim de 4 entrades per acte.

HORARIS OFICINA D’ATENCIÓ DE LA FESTA MAJOR (Centre Cardona 
Medieval): 

4 i 5 de setembre - de 10 h a 13 h 
Del 6 al 10 de setembre - de 10 h a 13 h i de 17 h a 20 h 
De l’11 al 14 de setembre - de 10 h a 13 h i de 16 h a 20 h 

Mail d’informació: per a qualsevol consulta o dubte, podeu escriure al correu 
inscripcions@cardona.cat

L’organització es reserva el dret d’alterar o suspendre algun dels actes 
programats, per causa justif icada, sense que doni dret a cap altra reclamació.  
Per a possibles canvis en la programació, consultar al web www.cardona.cat

L’organització es reserva el dret d’admissió a qualsevol dels espectacles o balls.

MOCADORS
Durant l’espectacle es recomana vestir camisa blanca i mocador. Qui no porti el 
mocador i l’identificador del dia de l’edició d’enguany serà expulsat de la plaça. 
Les quatre barres de ferro que s’instal·len a la plaça no seran accessibles amb 

cordes per als usuaris de mocadors. El “burladero” gran (el dels toreros) es reserva 
exclusivament per als toreros o com a escapatòria en moments de risc, en cap 

cas es permetrà la seva utilització per veure el Corre de bou. 
El mocador institucional es pot adquiri a les llibreries i al Centre Cardona 

Medieval per un preu de 7 euros.
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CARGOLERA
Totes les persones interessades a posar-se dins la cargolera durant el Corre de 
bou s’hauran d’apuntar prèviament a l’ajuntament, abans del divendres 10 de 

setembre, al correu cardona@cardona.cat

DISPOSITIU SEGURETAT DEL 
CORRE DE BOU

L’Associació de Voluntaris de Protecció Civil de Cardona coordina el dispositiu de 
seguretat per al Corre de bou. També hi participen Mossos de Plaça, Creu Roja, 

Penya Pagesos, serveis sanitaris privats i Policia Local. El dispositiu inclou, també, 
una ambulància, un hospital de campanya mòbil i sanitaris. Més de 60 persones 
formen part del dispositiu. La feina d’aquestes persones, però, serà ineficient si 
no hi col·laborem tots! En cas d’accident es demana a tothom que es posi en 

contacte al més ràpidament possible amb els agents implicats en el dispositiu de 
seguretat i/o es desplaci a l’hospital de campanya. 

El Corre de bou és una activitat de risc. La responsabilitat de participar-hi recau 
sobre un mateix i, per aquest motiu, hem d’estar segurs que estem en condicions 

de participar-hi. La participació en el Corre de bou per als menors de 16 anys 
està prohibida per llei. No citis ni toquis el bestiar. Si caus a terra i tens els bous a 
prop, no intentis aixecar-te, seria pitjor. En cas d’accident, cal anar a la infermeria, 

situada a la plaça del Portalet, on hi ha l’equip mèdic. 

L’Ajuntament de Cardona agraeix la tasca de tots els voluntaris, de totes 
les agrupacions, que fan possible aquest desplegament. 
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MESURES COVID
Condicions d’accés als actes de Festa 
Major

- Ús de mascareta, higiene de mans i mantenir la distància de seguretat.

- Es recomana assistir als espectacles amb antelació suf icient per evitar cues 
i aglomeracions.

- No hi poden accedir persones amb símptomes de Covid-19 o que hagin 
estat en contacte directe amb una persona malalta.

- Es demana respectar la distància de seguretat als accessos i sortides dels 
actes i activitats de la Festa Major.

- Tots els actes compten amb un aforament, que està preestablert i limitat, i 
caldrà respectar-lo. 

*Cal fer reserva prèvia dels actes indicats, d’acord amb la normativa 

vigent.

**El programa d’actes pot ser modificat en funció de l’evolució de la 

pandèmia o per causes de força major. Es recomana fer un seguiment a 

través de les xarxes socials i la web de l’Ajuntament de Cardona 

(www.cardona.cat)
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La Penya El Calaixó us 
desitja bona Festa Major 
i us anima a participar en 
els actes del Corre de bou 

d’enguany. 

La Penya Taurina Les Barreres, fundada 
el 2011 amb la intenció de mantenir, 
promoure i millorar la festa taurina 
de Cardona, agraeix als cardonins i 

cardonines i als col·laboradors la seva 
implicació i participació que ha fet 

possible portar un bou per al Corre de 
bou de dilluns. BONA FESTA MAJOR!

La Penya La Corneta, creada per 
promoure i reafirmar el paper de les 
dones a les festes tradicionals, i en 

especial al Corre de bou de Cardona, us 
desitja una bona Festa Major!

PENYA
LES BARRERES

PENYA
EL CALAIXÓ

PENYA
LA CORNETA
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125 ANYS DE LA 
BARBERIA CAL 
MORENO
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RAMON SERRA
La barberia Cal Moreno la va fundar 
Joan Domènec i Riu, àlies el “Xelín”, i 
l’avi Ramon Serra Mosella hi va entrar 
d’aprenent i fou barber tota la vida de la 
barberia. “El Xelín” era un home que no 
tenia fills ni família que es cuidés d’ell 
i l’avi Ramon el va cuidar tota la vida 
fins que va morir l’any 1926. La família 
conserva una carta del “Xelín” que, com 
a agraïment d’haver-se cuidat d’ell tota 
la vida, feia la donació de la barberia 
amb tots els seus materials a Ramon 
Serra i Mosella, àlies “el Moreno”.

A partir de l’any 1926, la propietat de la 
barberia va passar a l’avi Ramon Serra 
Mosella. L’any 1945, la titularitat va 
passar a Josep Serra i Martí Serra, els 
fills, fins a l’any 1956, en què Martí Serra 
es va fer càrrec de la barberia de cal 
Fecto.

Josep Serra i Duocastella, àlies Pepet 
Moreno, va ser el titular de la barberia 
entre 1956 i 1985, quan va morir. El 1985 
va passar a ser-ne el titular Ramon 
Serra i Costa fins al 2001, quan l’agafà 
el seu fill Jordi Serra i Arjona i fins a 
l’actualitat, any 2021.

Totes les barberies i barbers de 
Cardona han sortit de la barberia de 
Cal Moreno. L’establiment havia tingut 
més de 150 abonats que pagaven una 
quota mensual i, d’aquesta manera, 
podien utilitzar els serveis. El penúltim 
abonat, per exemple, va ser Juan 
Agüera, l’agutzil de l’Ajuntament de 
Cardona, i el darrer va ser Lluís Vilatovà, 
administratiu i secretari accidental de 
l’Ajuntament.

A tall d’anècdota, Rafel Arnau va anar 
a ajudar a la barberia un diumenge al 
matí, tan sols per un dia, i s’hi va acabar 
estant vint anys. El noi Domingo Pérez 
de Haro va entrar també a la barberia 
Moreno, l’any 1944, i s’hi va estar fins 
a l’any 2009. És, per tant, un punt de 
trobada dels cardonins.

*La foto correspon a la restauració i 
remodelació general i nova inauguració 
amb els millors seients de l’època, 
americans, de la barberia Moreno de 
la plaça de la Fira número 8, el 6 d’abril 
de 1950. D’esquerra a dreta: Martí Serra 
i Duocastella, Domingo Pérez de Haro, 
Domingo Haro Marín i Josep Serra 
Duocastella.

**Imatge actual.
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CULMINACIÓ 
DE LA 
RESTAURACIÓ 
DE L’ORGUE
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COMISSIÓ PRO-
ORGUE DE CARDONA
Fa un parell d’anys, des d’aquestes 
mateixes pàgines, ens fèiem ressò de 
la campanya de restauració de l’orgue 
de tubs impulsada per la parròquia 
de Cardona. Per aquest motiu, vam 
fer una crida per recaptar suports i 
patrocinis que ens ajudessin a finançar 
el projecte. Gairebé tres anys després 
de l’inici d’aquells primers treballs i 
resolts no pocs entrebancs tècnics, 
amb pandèmia pel mig inclosa, ens 
complau comunicar-vos que les 
obres de restauració han culminat 
exitosament. 

Cardona gaudirà novament del 
rei dels instruments. Una fita que, 
altrament, no hagués estat possible 
sense les aportacions econòmiques i la 
col·laboració dels nombrosos cardonins 
que han contribuït a tirar endavant 
aquest projecte. A tots ells volem agrair, 
molt especialment, el seu suport, la 
seva generositat i la seva confiança. 

Properament, tindrà lloc l’acte 
d’inauguració de l’orgue restaurat. No 
obstant, ja començarem a escoltar-
lo a les cerimònies litúrgiques de la 
parròquia en aquestes festes. Desitgem 
que el so renovat dels seus tubs realci 
encara més les celebracions en honor 
a la nostra patrona, ja de sempre molt 
lluïdes, i aprofitem l’avinentesa per 
convidar-vos a tots a participar-hi.    

Bona Festa Major! 

*Restauració de la consola i el 
cablejat.

**Sanejament de tubs i membranes
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ELS 15 ANYS 
DE MUSIC-ON 
GROUP
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MUSIC-ON GROUP
Durant l’any 2021, immersos en plena 
pandèmia de la covid-19, Music-on 
tampoc podrà celebrar el seu quinzè 
aniversari com és degut. Uns 15 anys 
en què el col·lectiu ha crescut tant 
en membres com en organització 
d’esdeveniments i festes. 
Corria l’any 2006 i naixia Music-on 
group, entitat sense ànim de lucre 
enfocada en la difusió i dinamització 
de la música electrònica de club. 
El setembre del mateix 2006, Music-
on començava el camí d’organitzar 
una part alternativa en els actes de 
la Nit de l’Empalme on, any rere any, 
ha evolucionat fins a convertir-se en 
l’esdeveniment de música electrònica 
més important a la Catalunya Central.

Fotografia de l’any 2006, amb el DJ 
Javi Lago de Sintetics Records 
 i Dani Vàzquez de Music-on group.
Font: Music-on group

Durant aquests 15 anys han participat, 
en els diversos esdeveniments de 
l’entitat,  DJs cardonins com Xavi 
Pasquina, Edu Kmxo, Fran Kantero, 
Sebastián Rodriguez, Josep Ramón 
Amate i Alex Vilalta (a.k.a Two Many 
Canyers), DJ Pollu, el grup de música 
electrònica “No comment” format per 
José i Jorge Bonache i els actuals DJs 
de Music-on group: ANT PROJEKT, il 

Capo, Manuel Prados, Dani Vàzquez i 
C de la R. També d’arreu de Catalunya: 
Slame, Fun 4 Funk,Toni Chueco, Jaume 
Sierra i Dark John, entre altres.
En aquest temps hem vist col·laborar 
diversos DJs d’àmbit internacional 
com: Toni Verdi, Marc Marzenit, Raül, 
Núria Ghia, Javi Lago, Taito Tikaro, 
Andre Vincenzzo, Tito Ormo, Joye 
Plastic i Paco Maroto, entre altres. 
En aquests 15 anys d’història podem 
dir que en total han col·laborat més 
de 50 artistes, i això és un gran orgull 
per a aquesta entitat, com el fet de ser 
referent en l’àmbit de música de club a 
Catalunya.

Extracte de l’entrevista feta per 
Xavi Pasquina a alguns dels actuals 
membres de Music-on Group:
Ara és el moment de conversar amb 
els DJs que constitueixen l’actual 
Music-on Group. En Xavi Pasquina 
els ha entrevistat a tots, i comença 
pels fundadors, als quals demana:  
Com neix Music-on, quan i com va 
començar tot?
- Ferran Delgado: Crec que les arrels 
de Music-on és quan en Dani va 
començar a treballar a la discoteca 
Corto Maltés de Cardona sobre l’any 
2001/2002, i em va demanar si volia 
punxar al seu local. I aquí vam crear 
un vincle molt fort entre nosaltres i la 
música.
-Dani Vàzquez: En aquell moment, 
obrir una discoteca a Cardona punxant 
house era una aposta molt arriscada; 
durant els tres anys en què el Ferran 
i jo vàrem punxar junts, es van crear 
molts adeptes a la música de club a 
Cardona i rodalia. Uns mesos després 
de tancar el Corto Maltés, vam pensar a 
crear una entitat; el nostre objectiu era 
agafar la carpa per al dia de l’Empalme 
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a la Festa Major de Cardona, sabíem 
que teníem un públic fidel al poble i 
rodalia, i que era una part de públic 
que buscava un ritme alternatiu a la 
nit més famosa de la Festa Major de 
Cardona.
- Ferran Delgado: Després de crear 
l’entitat i formalitzar els seus estatuts, 
i ja amb la idea, vam començar a 
lluitar per aconseguir que la carpa de 
la Nit de l’Empalme fos utilitzada per 
Music-on. El maig del mateix any vam 
organitzar la nostra primera festa com 
a entitat, al Mercat del Blat, localitzat 
en un dels carrers històrics de Cardona 
com és el carrer Graells. 

Flayer de la primera festa organitzada 
per Music-on Group. Autor: Elies Xandri

En Xavi Pasquina els demana: Han 
passat quinze anys ja! Durant tots 
aquests anys, amb què us quedeu de 
tot el viscut?
-Ferran Delgado: A mi una de les coses 
que més m’omple és veure com nois 
que es colaven a la carpa perquè no 
tenien l’edat ara són al costat nostre 
punxant, i formant part del col·lectiu, 
ens hem convertit en una família.
-Dani Vàzquez: Jo em quedo amb el 
vincle creat amb els companys, amb 
la música, la passió oferta per crear 
tots aquests actes i veure fins on hem 
arribat i que de moment no tenim 
intenció d’acabar.
-Ferran Delgado: Recordo 
especialment els anys 2010  i 2011, 
perquè vàrem estar ubicats al 

pàrquing del Portalet, ja que, degut a 
les obres de la Fira, no podíem muntar 
la carpa a la nostra ubicació de sempre. 
Tot apuntava que podria ser un cop fort 
per a nosaltres a l’estar desplaçats del 
nucli de la festa, però vam aprofitar el 
fet de tenir més espai per muntar unes 
projeccions de vídeo i un equip de so 
brutal. Va ser espectacular, arribava la 
gent fins a la porta de la plaça de bous 
i als arcs per entrar a la Fira, no hi cabia 
ni una agulla. Vàrem estar dos anys al 
Portalet, i quan vam poder tornar al 
nostre lloc original, el 2012, no teníem 
pràcticament  recursos, i la carpa de 
l’Ajuntament mai es tornaria a muntar; 
el 2012 va ser un any complicat.

El Xavi pregunta: Com ha evolucionat 
la música des que vau començar a 
punxar i com veieu el futur? 

-Ferran Delgado: Ara mateix la música 
electrònica té una masterització bestial, 
una cançó aparentment monòtona 
reproduïda en un bon equip és capaç 
de fer ballar qualsevol, però la majoria 
de la gent surt de la discoteca sense 
recordar cap tema que en especial 
li hagi agradat. En canvi, la música 
de quan vaig començar no tenia la 
postproducció que es fa actualment, no 
obstant, encara ara aquestes cançons 
són recordades i bona prova hem 
tingut amb els streamings durant la 
pandèmia.
-Dani Vàzquez: Ara és molt més fàcil 
que fa uns anys accedir a produir 
música electrònica que quan vàrem 
començar, no només en el tema 
econòmic, que també, però gairebé 
havies de ser enginyer per produir una 
cançó, i accedir a la música era molt 
més complex, ja que tota la música era 
comprada en format analògic.
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Fotografia de l’any 2010 amb la sessió 
d’Adrián Raja. Font: Music-on Group

En Xavi ara comença a parlar amb 
altres membres de l’entitat: Passen uns 
anys fins que Music-on no obté un nou 
membre, des de quan ets a l’entitat 
i com vas començar? El teu primer 
Empalme va ser el 2010, però volem 
saber del 2013, com vàreu superar 
les dificultats i què recordes d’aquell 
any? Com has viscut aquests anys a 
l’entitat?
-Adrián Raja: Soc a l’entitat des de 
2009 i vaig començar un dissabte de 
“Samon Blu”, en què vaig poder punxar 
durant sis hores en el soterrani del 
Firabar. Aquella va ser de les primeres 
vegades que vaig poder gaudir d’un 
públic en directe. 
He après que amb dedicació i esforç 
es poden aconseguir moltes coses i, és 
clar, estic molt agraït a l’entitat perquè 
gràcies a Music-on he pogut punxar als 
millors clubs d’Espanya, com Florida 
135 i el Row. 
Com que el 2012 ens vàrem quedar 
sense pràcticament recursos, i no 
teníem carpa, l’any següent vam 
decidir fer el mocador per poder 
disposar d’una carpa en condicions, 
perquè el nostre espectacle continués 
mantenint l’essència.

Ara és el torn d’en Roger. Per què 
Music-on? Com comences a punxar? 
Quan entres a l’entitat? Com veus el 
futur de Music-on dins la Festa Major 
de Cardona?
-Roger Colell: En el moment en què jo 
em començo a interessar per la música 
de club, la gran majoria dels meus 
amics escoltaven música màkina i no 
és que a mi em desagradés, però sí que 
preferia més el house, així que, havent-
hi una entitat al teu propi poble que es 
dedica a punxar la música que t’agrada, 
la direcció a seguir, per a mi, era ben 
clara i així va ser. 

Carpa  de l’any 2013 / Font: Music-on 
Group

Jo de ben petit ja tenia molt d’interès 
per la música de discoteca, a casa 
sempre han sonat bons temes, el meu 
pare ja era DJ a la Mabel, la discoteca 
situada sota el Portalet. Però  quan, a la 
colla, el David Pejoan i el Roger Cases 
van comprar una taula de mescles que 
anava amb ordinador (controladora 
midi), vaig acabar d’agafar l’interès 
que em faltava i vaig començar 
a punxar, a preguntar i a intentar 
millorar la tècnica. Més endavant 
compraria el meu primer equip, sense 
la motorització de cap ordinador. 
Després de seguir fidel al meu estil i a 
la música que m’agrada, se’m  va donar 
l’oportunitat de punxar amb Music-on  
l’any 2015, pel desè aniversari, punxo 
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un dijous, i el 2017, ja formant part de 
l’entitat, el divendres de l’Empalme.
Jo crec sincerament que una Nit de 
l’Empalme sense Music-on no seria 
el mateix, el que s’ha aconseguit 
en aquests quinze anys no es pot 
infravalorar, tothom sap que passem 
per un moment delicat a causa de la 
covid-19 i ens hem hagut d’adaptar 
a aquest format, tothom ens estem 
acostumant al que anomenem nova 
normalitat. El que està clar és que 
perquè l’Empalme segueixi funcionant, 
s’han de defensar i respectar les 
nostres tradicions, intentant fer una 
Festa Major com la que coneixem.

Fotografia de l’actuació al Row14.
Font: Music-on Group

En Xavi ara demana a Manuel: 
Com coneixes Music-on i com 
entres a l’entitat? Des d’un punt 
de vista objectiu, com creus que és 
l’esdeveniment que organitzeu per 
l’Empalme de Cardona? Manuel, quina 
és la nit més boja que recordes?
-Manuel Prados: De tota la vida, del 
poble, des de molt jove. En el meu 
primer Empalme els meus pares 
estaven en un bar i em feien anar a 
veure’ls cada dues hores per saber 
que estava bé, a mi ja m’agradava 
molt més la música electrònica que 
els concerts que s’oferien a la plaça 
de bous. Recordo que el primer any 
que vaig entrar a la carpa, no em 

preguntis com, algú em va regalar 
una samarreta i a poc a poc em vaig 
proposar ajudar-los en el que fes falta, 
per estar allà on eren ells. Adrián Raja, 
que llavors ja era membre de l’entitat, 
em va ajudar en les primeres nocions 
de punxar. Va arribar un moment en 
què vaig conèixer els membres més 
veterans de l’entitat i és quan Ferran 
Delgado em proposà que, si de veritat 
tenia interès per punxar, ell em podia 
ensenyar a punxar amb vinil, ja que 
jo fins aquell moment feia servir una 
controladora midi, on hi ha un control 
de sincronització i uns paràmetres en 
què et fan molt més fàcil la mescla. El 
simple fet d’intentar punxar amb vinil 
em va fer acabar d’entendre el perquè 
de tot… Després d’això em van convidar 
a punxar en un piknic electrònic, 
seguidament vaig entrar a l’entitat i el 
dijous de 2015 ja vaig punxar, pel desè 
aniversari.
És molt més important del que sembla, 
perquè difícilment pots veure un poble, 
com Cardona, de 4.500 habitants 
que organitzi un esdeveniment amb 
aquesta decoració, aquest so i la 
música que s’hi reprodueix.
L’any 2016 es van suspendre tots els 
concerts a causa de la pluja, una 
tempesta que va fer caure el generador 
en diverses ocasions, es va haver de 
buidar l’aigua de les carpes, després 
de molts intents i dificultats vàrem 
aconseguir posar tot en marxa de nou 
i salvar una Nit de l’Empalme que no 
anava enlloc.

En Xavi finalment fa una pregunta a 
l’aire als membres: En general, què 
milloraríeu de la Nit de l’Empalme? 

- We love Music-on: La veritat és que, 
a nosaltres i al nostre públic, les sis 
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hores de música que punxem ens 
deixen amb ganes de més, després 
de la feinada que porta muntar un 
esdeveniment d’aquest format. Som 
conscients que allargar-ho fins a les 
vuit es pot veure amb mals ulls, però 
tota la gent que no està capacitada 
per entrar a l’encierro, segurament 
al moment del tercer petard encara 
serien a la carpa i disminuiries el perill 
a l’encierro. Altres opcions serien 
començar l’esdeveniment abans o fer 
també la nit de dissabte, però som 
conscients que és un tema complicat.

Fotografia de l’any 2019 amb la 
decoració de Mimesis Deco.
Autor: Ramon Colell

Agraïments: Miguel Castañeda, 
Ángel Rodríguez i Nil Flores (actuals 
membres de l’entitat), Marc Martínez 
(cofundador), Rafa Ruiz, Elies Xandri, 
Brígida Manau, Carpas Maho, Mimesis 
deco, Óscar Guisado, Reche, el Mercat 
del Blat, Dani Requena (dissenyador 
del logotip), Bengi Baena, Ernesto 
Barrera, Moha Messari, Sergio López, 
Claudio Díaz, Tony Vargas, Samy i 
Juancho (seguretat), Óscar Docando, 
Mas del Techno, Jordi Estorch, Adrián 
Fortunato, Anna Puig, Guillem Barons, 
Robert Lara, Ramón de la Paz, Marc 
Migueles, Ca la Lluna, Maria Pedrosa, 
Juan Chacón, Marc Gibert, Jordi Serrat, 
Màrius i Maria Mejías, Ángel Montoya, 

Clara Domínguez, Juan Leal, Casimiro 
Aliste, Pedro Barrera,  Koa, Jordi 
Idígora, Juanra Méndez, Judith Borràs, 
Erika Escudero, Carla Martín, David 
Badia (Místic Súria), Marc Altimiras 
(Blue Iguana), Percaltech (Terrassa), 
Uri Mape, La Mandraga, Roger Jané, 
Makoki (Tàrrega), Guillem Ilian, La 
torre (Teruel), Xavi Grau i (Beat grup), 
DJ Castaño, la Xelsa, Tutti Bar, Firabar, 
al geppi!!  I per descomptat!, al Pepe 
Simón, Dídac Flores, Xavi Sánchez, 
Germán Garrido, Xavi Tècnic, Jonathan 
i Joan (Dinàmic so), Olga Montilla, 
Art sal, Cal Pepitu, Cal Capsu, Aira 
robòtics, F-135 & el row, Camacho de la 
impremta, Carmen Cabanelas, Albert 
Farré, Cardona Jove, Sergi Pérez, José 
Gonzalo, Jordi Martínez, Joan dark, 
DJ Sayas, R2, Claudia Mitjans, Vero 
Simon i Santi, Ana Flores, La Criolla, 
L’Aixeta, L’Espiga, Juanita Cánovas, 
Climent Ratera, Michael Khrom, Marta 
i Robert Bergillos, Mònica Clotet, 
Rémi Galiana, Jaume Pagès, Laura 
López, Marga López, Salva Ramos, 
SeriDigit Anfi, Maria Pedrosa, Ecofestes, 
Merche i Fina Garcia, Ignasi Morera 
i Janet, Artur i Sergi Caellas, Ramon 
“del Castillo”, Comissió de Festes de 
la Coromina,  Comissió de Festes de 
Valls de Torruella, Raúl Espejo, Marta 
Martori, Ángel Chirveches Susana 
Berruezo, Arantxa Galera, José Antonio 
Hernández, Cristóbal Delgado, Ramon 
Colell, al Cuchichi, Miquel Mateu, Penya 
Pagesos, El Celler, Barragán ( Bar 
Xada’s), UBIC Cardona, Mary Barrera, 
David Cubilla, Raúl Barrera i tota la 
brigada, i a l’Ajuntament de Cardona, 
a tots i totes els que ens hem deixat, i 
sobretot sobretot a tots i totes els/les 
que han vingut a les nostres festes i 
sessions. Gràcies!!!



EL CENTENARI 
DE JOAN ROURE 
JANÉ

EL CENTENARI 
DE JOAN ROURE 
JANÉ
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Ovidi Cobacho Closa
CORAL CARDONINA
Enguany es compleix el centenari 
del naixement de Joan Roure i 
Jané (Solsona, 1921 -  Andorra, 1990), 
un músic que va tenir una estreta 
relació amb Cardona al llarg de la 
seva carrera, de la qual es derivà un 
important corpus d’arranjaments i 
de composicions que ja formen part 
de l’imaginari musical cardoní. La 
generositat i el vincle que sempre va 
mantenir amb els músics i els cantaires 
de la nostra vila han motivat aquestes 
línies de recordança. 

Un músic de pura raça
Nascut a Solsona, el 18 d’octubre de 
l’any 1921, va heretar l’afició musical del 
seu pare, Joan Roure i Riu (1898-1973). 
A la capital del Solsonès va aprendre 
les primeres nocions musicals que, 
més tard, ampliarà durant una estada 
a Lleida amb motiu del servei militar. 
La seva habilitat com a intèrpret 
(trompetista i violinista) i el seu domini 
de l’harmonia el van portar a destacar 
ben aviat com a músic i arranjador. 
L’any 1944, va fundar a Solsona 
l’orquestra Diamant Club que assoliria 
un gran èxit en aquells primers anys 
de postguerra, arribant a actuar a 
nombrosos municipis i sales d’arreu de 
Catalunya, Andorra i el sud de França.

A mitjan anys cinquanta, Joan Roure 
va traslladar-se a Lleida, on va fundar 
l’Orquestra Dékaros i, poc després, va 
liderar d’altres formacions de renom 
com la Cobla Triomfal d’Igualada i 
l’Orquestra–Cobla Amoga de Vidreres, 
en les quals va distingir-se com a 
director, arranjador i intèrpret. L’any 

1963, li va arribar l’oferiment d’entomar 
la direcció musical d’una popular sala 
de festes d’Andorra (“La Rotonda”), 
per la qual cosa es va traslladar amb la 
seva família al Principat andorrà. Allí, 
Roure va desplegar tot el seu talent 
emprenedor i creatiu, mantenint una 
intensa i fructífera activitat fins a la 
seva mort. Va fundar-hi orquestres 
i conjunts com la Dixie Combo, la 
Principal d’Andorra o l’Orquestra 
Rebés; va portar diverses sales de 
festes; va crear i dirigir l’Orfeó Andorrà 
(1964), així com les cantades de 
caramelles de les diades de Pasqua. 
A partir de 1980, a la seva activitat 
musical va sumar-hi la de docent, 
incorporant-se com a professor de 
trompeta, solfeig, metalls i cobla a 
l’Institut Andorrà d’Estudis Musicals.

A banda d’Andorra, Roure mai va 
oblidar-se de la seva ciutat nativa. Va 
dedicar a Solsona un bon grapat de 
sardanes i algunes de les peces que 
han esdevingut  més emblemàtiques 
del seu folklore musical, com són les 
músiques per als tradicionals ballets 
de Festa Major, Corpus i Carnaval, així 
com nombroses cercaviles. La seva 
contribució també va ser decisiva en 
la creació de l’Escola de Música de 
Solsona, de la qual va ser professor i 
director, a mitjan dècada dels anys 
vuitanta. Avui dia poden trobar-se 
diversos enregistraments de les seves 
composicions més emblemàtiques per 
al folklore solsoní. 
 
L’activitat a Cardona
La seva presència a Cardona la tenim 
ja documentada fotogràficament a la 
dècada dels anys 30, amb motiu de 
les tradicionals cercaviles i processons 
per la vila. En aquella època, talment 
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com avui dia, era una pràctica 
freqüent entre els músics de pobles 
veïns anar a reforçar les plantilles 
d’algunes formacions locals en dates 
assenyalades o per motiu d’alguna 
baixa, o bé contractar conjunts dels 
municipis propers. L’any 1946, ens 
consta la seva actuació al capdavant 
de la  Diamant Club –formació que 
mantindria una gran rivalitat amb 
l’Orquestra Garrostes de la Coromina– 
al Patronat Obrer de Sant Josep, en 
una de les vetllades literàries i musicals 
que allà s’hi donaven.

El seu trasllat a Lleida va propiciar la 
creació de l’Orquestra Dékaros, de 
la qual formà part el cardoní Albert 
Martí Torrents, net del popular músic 
conegut com “el Trompa” (Ramon 
Torrents Sancliments). Serà aquesta 
nova formació l’encarregada de 
dinamitzar la festa d’inauguració de 
la parella de gegants del barri Sant 
Miquel (1957), en el transcurs de la qual 
s’interpretaren diversos arranjaments 
del mestre solsoní, entre els quals, 
la peça que hom identificarà com a 
“Ball dels gegants” d’aquesta barriada. 
Tanmateix, serà l’arribada de mossèn 
Josep M. Casafont Fornell (Solsona, 
1935- Barcelona, 2012) a Cardona, l’any 
1957, un dels factors determinants 
que estrenyerà les relacions entre el 
mestre Roure i el nostre municipi. 
Dins i fora de la parròquia, mossèn 
Casafont donarà un impuls renovat 
a l’activitat musical de la vila. La seva 
amistat amb el mestre Roure farà que 
la presència d’aquest fos habitual en 
nombrosos concerts i que les seves 
composicions es prodiguessin en 
les actuacions musicals cardonines. 
Un cop establert a Andorra, Joan 
Roure participarà periòdicament en 

el Tradicional Concert organitzat per 
la Coral Cardonina, conduint diverses 
formacions com el conjunt Dixie 
Combo, l’Orquestra Andorrana o l’Orfeó 
Andorrà. Els seus vincles musicals amb 
Cardona arrelaren amb nombrosos 
intercanvis entre músics i cantaires 
andorrans i cardonins, al mateix temps 
que Cardona es beneficiava del seu 
talent com a compositor i arranjador, 
sorgint de la seva ploma algunes de les 
peces musicals més emblemàtiques 
de la nostra vila. 

El llegat pòstum
A banda de la cèlebre Sardana de 
Cardona, escrita pel desè aniversari 
de la Coral Cardonina i esdevinguda 
tot un himne de la vila, les seves 
músiques per a cercaviles, sardanes 
i caramelles, els seus arranjaments 
de les músiques dels Pastorets i el 
Ball de bastons de Cardona, així com 
les nombroses harmonitzacions de 
cançons emblemàtiques dels anys 
60, 70 i 80, van contribuir a enriquir 
considerablement el patrimoni musical 
cardoní durant la segona meitat del 
segle XX. Els seus arranjaments de 
cançons com Paraules (1971), Estrella 
Peregrina (1971), Escolta-ho en el 
vent (1974) o El meu avi (1979), així 
com les seves nombroses sardanes 
de caramelles, han esdevingut tot 
un clàssic del repertori de la Coral 
Cardonina. Així mateix, moltes de les 
peces que va dedicar al nostre folklore, 
com ara les cercaviles Rovell de l’Ou 
(1978),  Firabar (1980) o els balls de 
gegants del carrer Sant Miquel (1957), 
barri Nou (1980) i Planès i Bergús (1985), 
encara avui amenitzen les festivitats 
més assenyalades del municipi. També 
es conserven dos enregistraments dels 
seus arranjaments de les músiques 
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dels Pastorets cardonins per a cobla, 
un per la Triomfal d’Igualada i l’altre per 
La Principal de la Bisbal, amb motiu del 
75è aniversari i el centenari d’aquest 
tan nostrat espectacle nadalenc, 
respectivament.  

Poc després de la seva mort, 
transcorreguda a Andorra la Vella, el 
14 de desembre de 1990, Solsona va 
erigir un bust seu, obra de l’escultor 
solsoní Manel Casserras Boix, a la plaça 
de Sant Pere. Al seu torn, el Principat 
d’Andorra li va dedicar una plaça on 
també figura el seu bust en bronze. 
A Cardona, el Diumenge de Pasqua 
de 1991, els caramellaires cardonins 
van tributar-li un sentit homenatge 
impulsat per mossèn Josep M. 
Casafont. L’any 2016, amb motiu del 
25è aniversari de la seva defunció, 
la Coral Cardonina vam dedicar-li el 
57è Tradicional Concert – Memorial 
Josep M. Casafont, que comptà amb 
la participació de prop d’un centenar 
d’intèrprets de formacions diverses, 
com ara l’Orfeó Andorrà, la Cobla 
i la Banda de Música de Cardona, 
l’Escolania de Sant Miquel i la nostra 
coral. Durant l’acte van interpretar-se 
una selecció de peces que Joan Roure 
va compondre i arranjar per als músics 
i cantaires cardonins. 

La història musical recent de Cardona 
no seria la mateixa sense la figura del 
mestre Roure. Al seu bon ofici devem 
un bon grapat de tonades que han 
amenitzat les nostres celebracions i 
festivitats més preuades. És per això 
que, amb mèrits propis, el considerem 
digne de figurar a la il·lustre galeria 
d’homenots i donasses cardonins.    

*Joan Roure i Mn Josep M Casafont 
(Cardona, 1968). Arxiu Coral Cardonina.

**Joan Roure i el conjunt Dékaros 
(Inaguració dels gegants del barri Sant 
Miquel, 1957). Arxiu Banda de Cardona.
Poc després de la seva mort. 

***Partitura autògrafa de la Sardana de 
Cardona del mestre Roure. Arxiu Coral 
Cardonina.
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Ovidi Cobacho Closa
CORAL CARDONINA
El passat mes d’abril, considerant 
l’efemèride del seu 150è aniversari 
de naixement, vam iniciar un seguit 
d’entregues periòdiques des de 
les pàgines de la revista Cardona 
Oberta per reivindicar la figura de 
l’homenot cardoní Josep Cardona 
Agut. Tanmateix, les darreres troballes 
documentals semblen desmentir-
nos la cronologia del natalici 
fins avui acceptada. Malgrat tot, 
donada la transcendència cultural 
i la vàlua històrica de la seva figura, 
hem convingut mantenir el nostre 
homenatge en aquestes pàgines 
publicades amb motiu de la nostra 
festa principal. 

Sacerdot, poeta, periodista, activista 
cultural, brillant orador i catalanista 
de soca-rel, mossèn Cardona va néixer 
a la vila ducal segons sembla un 16 
de febrer de 1868, en comptes del 22 
d’abril de 1871 comunament acceptat. 
Va formar-se com a eclesiàstic al 
Seminari de Solsona i va desenvolupar 
el gruix de la seva carrera a Sabadell, on 
es distingí com una de les personalitats 
més destacades del panorama cultural 
de la ciutat.  Fou ordenat sacerdot 
el 1895 i va oficiar la seva primera 
missa el 29 de setembre al cambril 
de la Mare de Déu del Patrocini, 
experiència que deixà plasmada 
als versos del seu poema “Lo meu 
dia” (Endreces i records, 1903). L’any 
següent el localitzem ja a la capital 
vallesana, on exercirà de professor al 
Col·legi de Sant Josep i obtindrà un 
benefici a la parròquia de Sant Feliu 
de Sabadell. Allí va publicar el gruix 

de la seva obra literària, principalment 
poemes de tesi arrelats dins l’estètica 
verdagueriana, prodigant-se també 
en diversos certàmens i Jocs Florals 
d’arreu del país. El seu mestratge 
com a orador sagrat el van fer popular 
en moltes localitats del Principat, 
comptabilitzant-se en milers els seus 
sermons predicats. Joan Serra Vilaró 
(1879-1969), col·lega, amic i compatrici, 
el glossa en els seus escrits entre els 
cardonins distingits, tot destacant que 
“fou l’ànima dels Jocs Florals arreu 
de Catalunya (...), durant més de vint 
anys el seu nom era llorejat i aplaudit 
a tots els certàmens literaris (...); era 
orador de gran volada (...), havia pujat 
a totes les trones de Catalunya i és, 
indubtablement, el sacerdot català que 
ha predicat més (...), en un sol any, va 
predicar prop de 500 sermons (...)”.    

Tanmateix, la seva vocació literària i la 
seva tasca pastoral foren indissociables 
de la seva militància patriòtica. 
Fervorós seguidor del credo catalanista 
del bisbe Torras i Bages, mossèn 
Cardona esdevingué un apologeta 
actiu i combatiu per al qual la idea de 
pàtria i religió constituïen una unitat 
indestriable. Tant fou així, que la seva 
vehemència i exaltació catalanista li 
valgueren diversos enfrontaments, 
censures i, fins i tot, un processament 
de notable transcendència mediàtica 
que arribà fins al Parlament. En 
els propis versos recollits en el seu 
recordatori, s’hi podia llegir:

 “Quan malalt en el llit de l’agonia,
cansada d’estar al cos l’ànima meva, (...)
si voleu que em revifi, en aquella hora,
parleu-me de la Pàtria. 

Quan de viure perduda l’esperança,
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us doni el trist adéu amb una llàgrima, 
(...)
Si voleu que revisqui, feu que em resin
amb llengua catalana”

Quan mon cos entercat, vagi estirant-
se
i en fer l’últim badall resti cadàver (...)
digueu-me el Parenostre, ni no m’alço, 
segellant quatre barres ma mortalla”   

La seva ploma es prodigà en 
nombroses publicacions i reculls. 
Entre les seves obres publicades 
podem destacar: A Sant Lluís 
Gonzaga: ab motiu del III Centenari 
de sa ditxosa mort (1892); Pobra 
Espanya! (1898);  Elogi fúnebre del Dr. 
D. Bartomeu Robert (1902); Endreces 
i records (1903); Flors de l’Any Cristià 
(1918); Flors de Primera Comunió 
(1918); Poesies (1921); Cançons i 
moralines (1927); Terrals (1927); Lliris 
Blaus (1928); Històries i fantasies (1931). 
Al seu torn, va impulsar entitats i 
publicacions culturals sabadellenques, 
com ara els Pomells de Joventut 
o la Revista de Sabadell, i, molt 
especialment, la revista Garba, on 
van prodigar-se els principals literats 
del país i de la qual fou director-
fundador. Així mateix, va distingir-se 
també en importants capçaleres com 
Lo Catalanista, La Renaixença i La 
Veu de Catalunya. La seva militància 
catalanista li propicià nombroses 
picabaralles durant la Dictadura de 
Primo de Rivera, però, amb l’arribada 
de la República, s’enfrontà també als 
sectors democràtics anticlericals. El 14 
de febrer de 1934, després d’una vida 
de causes abnegades i apassionades, 
mossèn Cardona va expirar al seu 
domicili del carrer Calderón 31 de 
Sabadell. Fou enterrat, dos dies 

després, coincidint amb el seu 66è 
aniversari. La premsa de Sabadell i 
d’arreu de Catalunya es feu ressò del 
seu traspàs i li dedicà nombroses 
pàgines de recordança. A la nostra 
comarca, El Pla de Bages, en la seva 
necrològica, parlava del finat amb els 
següents termes: “Mossen Cardona 
era un ferm patriota i un notable 
literat i periodista (...). Catalunya ha 
perdut un dels seus mès il·lustres fills. 
Déu aculli amorosament a la seva 
glòria l’ànima de l’exemplar sacerdot i 
patriota insigne”[sic] 

Malgrat ser fill adoptiu de Sabadell, 
mossèn Cardona no s’oblidà de la 
seva vila nadiua. El seu llegat cardoní 
no fou molt prolífic, però comprèn 
algun text satíric de jovenesa en 
forma d’estudiantina de Carnaval, 
musicada pel músic local Miquel 
Serra, així com la dedicatòria 
d’alguns dels seus versos a motius 
o amics vilatans. Tanmateix, la seva 
presència serà destacada en les festes 
extraordinàries del municipi, com ara 
a les commemoracions del cinquè 
centenari del trasllat de les relíquies 
dels Sants Màrtirs a Cardona (1899), 
en qualitat d’orador sagrat, o a les del 
segon centenari de la capitulació de 
Cardona en la Guerra de Successió 
(1914), com a impulsor i vocal dels 
Jocs Florals celebrats a Cardona 
per realçar el festeig d’aquesta 
patriòtica efemèride, dels quals en fou 
l’autèntica ànima. En el parlament de 
salutació d’aquest certamen, no va 
escatimar elogis a l’hora de glossar els 
encants i els atractius de la vila ducal: 

“aquell cambril antic, on com perla 
en estoig d’evori, és guardada i 
venerada la sagrada Imatge de Nostra 
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Patrona del Patrocini (...), i els tresors 
d’aquella cripta secular (...) on, en rica 
urna de plata, son honorats els cossos 
Sants dels gloriosos màrtirs Ermenter 
i Celdoni, i aquella humil cambra 
restaurada de Sant Ramon Nonat 
(...), el gòtic temple migeval de nostra 
vila i aquella Col·legiata del Castell 
on l’art hi plora profanat (...), nostres 
rondalles i cançons, El Pont del Diable 
i la Torre de la Minyona, nostres barris 
per la vuitada del Corpus i les priores 
al Pont de Sant Joan amb ses bacines 
de clavells i marduix (...), nostres Elois i 
nostres caramelles (...); els bells contorns 
de la vila i les voreres del Cardener (...), 
l’Aigadora que fa de les hortes vergers, i 
els nostres carrers i les nostres muralles 
o aquells portals emmerletats per on 
han entrat i sortit i reposat, com sota 
un arc de triomf, tantes generacions i 
aquell nostre castell, encara en peu (...); 
les proeses naturals d’aquelles salines, 
a les que tenim dret d’aimina i cistella, i 
que els naturalistes senyalen com una 
meravella d’Europa (...)”[sic]   

Precisament, cent anys després 
d’aquesta data assenyalada, dins els 
actes de la Festa Major del Tricentenari 
de la Guerra de Successió (2014), la Coral 
Cardonina vam recuperar un himne de 
lloança a la Mare de Déu del Patrocini 
amb text de Josep Cardona Agut. Es 
tracta d’una peça que mossèn Cardona 
va dedicar als cantaires de l’Orfeó 
Cardoní a les primeries del passat 
segle, harmonitzada posteriorment 
per mossèn Carles Melé (1922-2005). 
No se’ns acut millor manera de cloure 
aquest modest panegíric que amb els 
versos d’aquest seu cant, tan escaient 
per a desitjar-vos a tots unes molt Bones 
Festes:  

“Ara que a Vós venim Senyora, portant 
per ram una cançó; 

perquè a vostra ombra protectora, 
florida a tret nostre Orfeó.

Ara que el vostre Patrocini per 
rossinyols serà cantat,

i no hi haurà qui no endevini que Vós 
els cants heu inspirat.

Ara que el cor se’ns enardia al crit de 
Fe, Pàtria i Amor,

i nostres veus amorosia vostre mirar 
encisador; 

digneu-vos Celestial Patrona per 
nostres càntics beneir

de nou la vila de Cardona que tant un 
jorn vau enaltir.”   

*Mn. Cardona i Mn. Serra Vilaró a la 
comissió dels Jocs Florals celebrats 
a Cardona (1914). Arxiu Històric de 
Cardona.

     

**Escut 
de l’Orfeó 
Cardoní del 
Patronat 
Obrer de 
Sant Josep, 
al qual Mn. 
Cardona 
va dedicar 
l’Himne a 
la Mare de 
Déu del 
Patrocini.
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BIOGRAFIA: 
JOSEP MARIA VILAJOSANA I RUBIO

(CARDONA, ABRIL DEL 1962)

Doctor en Dret i Catedràtic de Filosofia del Dret a la Universitat Pompeu Fabra, de 
la qual ha estat vicerector i degà de la Facultat de Dret.

Autor de nombroses publicacions acadèmiques nacionals i internacionals, entre 
elles una quinzena de llibres, en català (per exemple, L’obediència de les lleis; 

Vida i pensament de Ramon Martí d’Eixalà), en castellà (com ara, Identificación y 
justificación del Derecho; El derecho en acción; Las razones de la pena) i en anglès 

(Legal Conventionalism).

Fou durant sis anys magistrat suplent de l’Audiència Provincial en matèria penal. 
Com a curiositat, hom pot destacar que va formar part del Tribunal que va dictar la 

primera sentència escrita completament en català.

Ha estat un dels fundadors i coordinador del Col·lectiu Praga, que ha contribuït 
a elaborar la justificació jurídica de l’anomenat dret a decidir. L’any 2020 va ser 

nomenat pel Departament de Justícia membre del comitè que havia de vetllar 
pels drets fonamentals en moments de crisis com la provocada per la COVID-19.

 


