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ARA I AQUÍ
El present número 95 d’Aigua Viva es dedica a la Coral l’HARMONIA amb motiu del seu
comiat, fet en el concert del dia de la Festa Major del 2014. Coincideix també en aquest
exemplar, l’entrevista feta als tres antics escolans de Montserrat i que gira, com veurem, a
l’entorn de la tasca del Director Mn. Anton Bru.

HOMENATGE A LA CORAL EN LA PERSONA DE Mn. ANTON BRÚ I BORRÀS
ció per compartir aficions tan belles com el
cant coral.

Avui, 15 d’agost, Festa Major d’Arbeca,
se’ns diu que la Coral l’Harmonia fa el seu
darrer concert. Impossibilitats en la seva
renovació i problemes afegits la porten,
després de cent nou anys a fer aquest fatídic anunci.

El passotisme generalitzat que s’observa,
en grans marcs de la societat, fan i faran
perillar moltes de les iniciatives culturals
que han fet possible durant molts anys la
persistència d’una consciència col·lectiva
en pro de les nostres tradicions, la cultura
i el País.

Veritablement és una llàstima que una associació cultural, amb la història i tradició a
la Vila, com la Coral, hagi pres aquesta decisió, precedida per la
desaparició
de la Coral
Infantil l’Encís, de tan
bon record
entre nosaltres.
És una llàstima
però
també
és
una
realitat a la qual
ens aboca el
temps que
vivim, i que
no abona la
predisposi-

Ara sembla que tot s’ensorra i que la única
seguretat que té el ciutadà, resideix en el
búnquer que ens hem construït a casa, amb
la sola finestra d’un monitor de televisió,
que l’hem fet intel·ligent per navegar per
la xarxa, convençuts que som més humans
perquè tenim més possibilitats d’informació.
Res més lluny de la realitat.
Des d’algunes institucions públiques, i
especialment des de l’Ajuntament, pensem
que capgirar aquesta tendència és la clau
de volta per humanitzar una societat en
vies de des – culturització. I que la comunió
de les persones que creuen en l’educació,
en l’associacionisme cultural i en potenciar
la més petita espurna cap a la millora en
la pràctica de l’estudi i de les aficions que
fan créixer l’esperit, és la via per fer de la

Mn. Anton Bru. Foto Jordi Perera
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nostra societat un nucli il·lustrat que irradiï
la llum necessària per guiar a bon port la
nostra comunitat.

A tots ells, en nom d’Arbeca, gràcies pel
vostre amor al Poble.
I què dir de l’actual Director. Mn. Anton.
Si alguna persona pot ser l’estendart del
“coro”, aquest és l’amic Mossén.
La seva arribada a Arbeca, com a titular
de la Parròquia, l’any 1965 va suposar una
veritable revolució. Aplicant els postulats
del Concili Vaticà II, a la tradicional Arbeca,
va aconseguir sembrar llavors de cooperació
social, i revitalitzar espais culturals que la
memòria imperant tenia segrestats.
Podem dir que Mn. Anton va madurar a
Arbeca, però Arbeca, sempre serà deutora
de la seva tasca de reunir col·lectius, de
la seva voluntat de comptar amb tothom,
d’animar al canvi i d’obrir la parròquia al
poble real.
Prioritzar les persones per sobre de les
estructures ha fet fructificar l’arbre
endormiscat de la cooperació humana, i
tota la Vila se’n ha beneficiat.

Llum o far com ho ha estat fins ara la
Coral l’Harmonia. Harmonia, que amb les
vicissituds temporals va sobreviure una
Guerra, i que l’any 1968 es convertia en
Orfeó de veus mixtes, sota la direcció del
fill adoptiu d’Arbeca Mn. Anton Bru i Borràs.
L’Orfeó, ha recorregut el territori dels Països
Catalans, i en els actes previs al Fòrum de
Cultures de Barcelona va participar en la
jornada de “Cants per la Pau”.
Coral guardonada amb el primer premi de
la Diputació de Barcelona en el concurs
organitzat per la Federació de Cors de
Clavé.

Coral l’Harmonia. Foto arxiu

És una Entitat que s’ha esforçat a donar
vida a les seves interpretacions, per tal
de fer sentir al poble el que senten els
cantaires en les seves actuacions. Té un
repertori de prop de dos-cents temes que
han manat, en les seves diverses modalitats
de concerts: Temes religiosos, sardanístics,
populars catalans, romàntics, adaptats al
nostre idioma, nacionalistes, i altres de
caire clàssic i de cobla.

Coral l’Harmonia. Foto Jordi Perera

Què podem dir de la seva relació amb la
Coral que no s’hagi dit ja ?
La música ha estat i li és vida. Alguns el
recordem i el recordarem sempre al peu
del Faristol, actuant de forma serena,
segura i enèrgica dirigint la seva Coral, la
nostra Coral, la Coral d’Arbeca que avui
s’acomiada, però no amb un Adéu, ans al
contrari, el desig ens assevera que és un
FINS AVIAT.
En nom de tot el Poble, gràcies a tots i a
totes.

Distints Directors i Presidents de la Coral, a
l’igual que els cantaires, s’han esforçat en
fer-la créixer i mantenir encesa l’espelma
de la continuïtat, esmerçant hores i
moltes vegades recursos econòmics per fer
possible que el nostre Poble hagi tingut una
associació modèlica que ha mantingut la
cultura musical en cotes de decència més
que solvents.

Joan Miquel Simó i Falcó
Alcalde d’Arbeca
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ES FA SABER…

sagraments, etc.
Hem començat tenint les reunions amb
els pares i catequistes per a preparar el
curs.

Parròquia

A cura d’Anton Bru i Borràs
i Concepció Motlló i Sans

CÀRITAS
Càritas parroquial, com sempre, amb les
portes i mans obertes per atendre totes
les persones que ho necessiten. I sempre
amb ganes i bon humor per a fer el bé a
tothom.

Baptismes: 13 -07-2014 Nil Cortasa Elias
Matrimonis: (No n’hi ha hagut cap)
Exèquies: 30-07-2014 Dolores Sans Cantons (80 anys)
06-09-2014 Josep M. Cornet Rius (93 anys)
06-09-2014 M.del Carme Moyà Sans (82 anys)

CORALS

ACCIÓ PASTORAL

CULTE

En la celebració de l’Eucaristia del dia 15
d’Agost, festa de la Mare de Déu, la coral
l’Harmonia ens va oferir el tradicional
Concert de Festa Major, aquest any amb
una emoció mes forta que mai, ja que ens
deien adéu, Mn. Anton va fer un esforç
important per acomiadar-se junt amb la
Coral. No van voler fer-ho per separat;
tots junts com sempre, com una pinya ben
granada tots a l’una. Per tant l’emoció el
sentiment i tot el que vulgueu dir-li en
aquest moment, va ser una vivència que
mai oblidarem. El cor anava d’angoixa
amb angoixa, però el concert va estar tan
preciós i autèntic que els aplaudiments
van ofegar per uns moments totes les
emocions sentides en aquells moments.
Gràcies a tots ells i a Mn. Anton per tot el
que ens han regalat aquests anys.

El dia 25 de Juliol, festa local, festivitat
de Sant Jaume, Patró dela parròquia. La
missa es celebrà a les vuit de la tarda.
El dia 27 de Juliol, celebraren les noces
d’or matrimonials, Francesc Vilalta
i Joanna Fàbregas, junt amb la seva
família, amics i la comunitat. Aquest dia
la litúrgia va ser una celebració Dominical
(amb espera de prevere), preparada
pels mateixos laics. En acabar, la Coral
l’Harmonia va oferir un petit concert, en
felicitació als seus amics que celebraven
els 50 anys de casats.

Felicitats a tots ells.

RELACIONS
El dissabte 16 d’Agost a l’Església
Parroquial: III Mostra Garrigues Festival:
memorial Emili Pujol, Concert d’Aina
Martin i Alfred Fernández. Una de les
millors conjuncions de professionals en
duo de cant i viola de mà.

La Coral amb els celebrants. Foto Milva Vilalta

CATEQUESI
Amb el mes de Setembre es reprenen
moltes activitats apostòliques, que
durant l’estiu han quedat adormides:
la catequesi, les classes de religió, les
trobades amb nuvis, la preparació dels

El dia 15 d’Agost, de la plaça de l’Església a
la plaça Major, Ball de Valencians a càrrec
de l’Esbart Dansaire i simpatitzants.
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VIVÈNCIES
Ressenya de la coral
Però sobretot el que hem fet amb la coral
és “disfrutar” i passar-ho molt bé.

L’orfeó que en un principi fou anomenat
l’Impuls Arbequí es fundà l’any 1968, amb
quasi 100 persones, quan Mn Anton arribà
al poble. Més tard es fusionà amb la coral
d’homes fent servir la mateixa senyera.

Per això ara que hem decidit “per força
major” deixar de cantar, volem donar
les més sinceres gràcies a totes aquelles
persones que al llarg dels anys han passat
per la coral.

Han passat 46 anys durant els quals,
la nostra estimació per la música i el
cant coral ha fet que no semblin tants:
anys plens d’assajos, viatges, amistat,
germanor, respecte i algun que altre
problema, però res que no es pogués
solucionar.

A Mn Anton, per la paciència que ha
tingut en repetir i repetir les cançons fins
que sortien bé. (Molts de nosaltres no
sabem música, tot és d’oïda), als actuals
cantaires i un record molt especial a
aquells companys que ja no hi són, però
estan en el nostre cor. I també a vosaltres,
públic, que any rera any ens acompanyeu
en els nostres concerts. Els vostres
aplaudiments ens fan sentir molt bé, i ens
deixen el gust de pensar: “potser no ho
fem tant malament”.

Coral l’Harmonia. Foto Xevi Rodon

A vegades, les nostres actuacions han
sortit molt bé, altres no tant, però sempre
hem intentat fer uns concerts dignes.
Hem viatjat quasi per tot Catalunya,
portant el nom d’Arbeca arreu.

Homenatge a Mn. Anton. Foto Xevi Rodon

Hem fet concerts en llocs inversemblants:
carrers costeruts, esglésies, casals, sales
petites, on quasi érem més gent cantant
que escoltant.

Ara guardarem el nostre estendard.Fent
un parèntesi i tal com diu la cançó: “No
és un adéu per sempre, es sols l’adéu per
un instant, la coral refarem i potser serà
més gran”

Ho hem celebrat tot: castanyades,
carnavals, sants, noces d’or i moltes
excursions, tot com en una gran família.

Visca la Coral l’Harmonia!. Visca Arbeca!
Adela Perelló. Cantaire de la Coral

La col·lecta del dia 14 de setembre, festa de Sta. Creu, es destinarà a ajudar a pagar les
despeses d’AIGUA VIVA.
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NOVENA DE LA SANTA CREU
DISSABTE 6

DIVENDRES 12

DIUMENGE 7
Festa dels Beats:

DIUMENGE 14

Inici de la Novena

Celebració Penitencial
Festa de la Santa Creu

Mn. Antoni, Mn. Josep Mª
i Mn. Ramon

Eucaristia a 2/4 de 12

Eucaristia a 2/4 de 12

DIVENDRES 3 D’OCTUBRE
Xerrada Col·loqui:
L’ESPERIT HO POT TOT
Per Mn. Joan Curieses Garcia

DIJOUS 11
Diada Nacional de Catalunya
La Novena serà a les 6 de la tarda

Per raó de la Novena, l’Eucaristia dels altres dies de la setmana se celebrarà a les 8
del vespre

ENTREVISTA

A cura de M.Carme Llobera Sorribes

Tres arbequins de soca arrel, en Jaume Safont (cal Ferruel), en Marc Armengol (ca l’Amado) i
en Joan Baptista Sans (cal Comenge), han passat quatre anys de la seva vida formant part del
cor de nens que cantava a veus blanques. Tot va començar quan l’Escolania de Montserrat va
venir a cantar a Arbeca l’any 1974, sota la direcció del Pare Ireneu Segarra. Ell va ser qui va
obrir les portes de l’Escolania fora de Montserrat, al país i a l’estranger.

		

Jaume. Foto d’arxiu

Marc. Foto d’arxiu

1.- Tot comença a Arbeca, a la Parròquia,
anant a la Coral amb mossèn Anton Bru, i....

Joan Baptista. Foto d’arxiu

havia algun nen que tingués condicions per
a ser escolà, o sigui que tingués bona veu i
afinés, més que res. Mossèn Anton es veu que
no va trobar ningú més i em va proposar a
mi (i als de casa) d’ensenyar-me música per
a provar d’entrar a l’Escolania. Vaig anar 4

Jaume Safont: llavors (gener o febrer
de l’any 1974) va venir a cantar a Arbeca
l’Escolania de Montserrat. El P. Ireneu va
parlar amb el mossèn i li va demanar si hi
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l’aprenentatge musical, l’interès per la
lectura, la cultura, la història i l’actualitat,
les sortides a fer concerts per Catalunya i per
Europa, la natura i l’espiritualitat que s’hi
respirava. Tot això era un luxe per a un nen
de poble com jo en aquella època.

mesos a classe de solfeig amb ell als migdies,
i al maig vam anar a Montserrat, el mossèn,
la mare i jo, a fer-me una primera prova.
El P. Ireneu em va fer una sèrie de proves i
ens va dir que anés a la setmana de prova,
que vaig fer al juliol amb 21 candidats més.
Encara conservo la carta que el P. Sebastià
Bardolet, llavors prefecte de l’Escolania,
ens va enviar durant el mes d’agost on ens
notificava que m’acceptaven per a ser escolà.
El primer diumenge de setembre es va fer la
cerimònia d’entrada dels 10 nous escolans,
entre els quals estava jo, més content que si
m’hagués tocat la loteria. Tenia 10 anys i va
ser un somni fet realitat!

J.Baptista: s’inicia una nova etapa de la
meva vida (amb 10 anys) que marcarà, en
molts aspectes, el desenvolupament de la
meva vida posterior.
Marc Armengol: Allí vaig continuar estudiant
durant quatre anys, fins que vaig acabar
l’educació bàsica. L’educació que vaig
rebre allí fou especial en molts sentits, la
música ocupava una part molt gran del dia
i allí ens ensenyaren a tocar el piano i un
altre instrument, en el meu cas el violí.
Sense oblidar que l’escolania era en aquella
època un internat religiós, no vaig tenir mai
la sensació d’estar obligat a res en aquest
sentit.

J.Baptista: Teresina Vidal i Carme Sans (de
cal Potes) i amb Manel Gras (“lo Manolo de
Correus”) fent classes de solfeig.
Marc Armengol: Sí, en aquells anys la coral
era potser la única activitat cultural que es
podia fer a Arbeca. L’altra cosa important era
la biblioteca on anàvem a llegir moltes tardes.
Jo en particular no tenia molts deures i de
seguida m’agradà molt la música. Mn Anton,
amb la seva empenta va aconseguir poder fer
de la parròquia un centre cultural per als més
petits i els més grans. Les excursions amb la
coral infantil eren de les poques vegades que
sortíem del poble, encara guardo una petita
“Historia de Catalunya” de Miquel Coll i
Alentorn, que ens van regalar en un viatge.

El canvi d’Arbeca a Montserrat, va ser molt
gran, però em vaig adaptar amb facilitat, ja
que teníem uns horaris molt marcats cada dia
i sempre hi havia alguna cosa nova o curiosa
a aprendre. El pas dels anys a Montserrat va
ser especialment estrany, com si realment
estigués en un parèntesi fora del món real.
Això va ser molt evident quan vaig tornar a
Arbeca amb catorze anys. La gent parlava,
es relacionava i vivia d’una forma totalment
diferent.

Amb Mn Anton vaig aprendre les primeres
nocions de música i a anar per feina, ell és
un home d’acció i el temps s’ha d’aprofitar.
Es veu que de petit tenia una bona veu i això
va ser el que va propiciar que Mn Anton em
proposés anar a Montserrat.

Els estudis que continuaren a l’ Institut de
Borges Blanques van ser una època molt
interessant de la que recordo molts bons
professors i molts bons amics. Va ser una
època de transgressió dins de les nostres
possibilitats i de sentir la vida d’una forma
viva com mai.

2.- Entreu a formar part de l’escolania de
Montserrat i ......
Jaume Safont: al principi va ser dur degut
als canvis de tota mena i a estar quasi 3
mesos sense veure la família (només havia
anat una vegada de colònies quan tenia 7 o
8 anys). Després m’hi vaig anar adaptant i
he de dir que tinc un bon record dels 4 anys
que hi vaig estar. No tot eren flors i violes
(bé de violes Déu n’hi dó), però vaig viure
experiències inoblidables com ara el contacte
amb companys d’arreu de Catalunya,

3.- L’educació en els valors i en la fe cristiana
rebuts primer en la família i després viscuts
a Montserrat durant quatre anys, perduren
encara avui?
Jaume Safont: Jo diria que en certa manera
sí. No hi ha dubte que l’estada a Montserrat
et marca en un sentit o un altre. A mi
m’ha deixat una petjada profunda i, tot
i que no sóc practicant, diria que tinc uns
valors humanístics que provenen de la meva
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La meva vida des de aleshores ha girat al
voltant de l’ensenyament de la música i
també en els escenaris fent concerts, podria
gairebé dir que fa quasi 30 anys que hem
dedico la mateixa feina.

formació, tant a casa com fora de casa, també
d’una admiració per la figura de Jesús, a qui
segueixo tenint com un referent en la meva
vida. Malauradament no puc dir el mateix
de l’Església com a institució, amb algunes
sortoses excepcions com la del nostre estimat
mossèn Anton, el bisbe Casaldàliga i aquella
part de l’Església que sap estar al costat dels
que més la necessiten, precisament com va
fer Jesús en el seu temps.

L’ensenyament és una feina, en el meu cas,
de molta paciència ja que tinc alumnes des
de 7 o 8 anys fins al 18, moment en que
alguns entren al Conservatori Superior. (És
com plantar enciams que tarden 10 anys a
créixer, però crec que encara és una feina
especialment gratificant personalment,
sobretot quan algun d’aquests alumnes,
arriba després a professional, però això
tampoc és cap prioritat)

J.Baptista: personalment puc dir que sí, però
... a la “meva manera”. Els he anat adaptant
a les circumstàncies que m’han envoltat. És
per això que, si em pregunten, responc que
simplement sóc cristià.
Marc Armengol: En aquest sentit he de dir
que tot i el meu respecte per les creences de
qualsevol altra persona, jo no comparteixo
en cap sentit una visió religiosa de la vida.
La religió la veig interessant des d’un punt
de vista cultural i social sense la qual no
s’entenen moltes coses de la nostra història,
però en cap cas per mi representa una creença
o una manera de viure, ans el contrari cada
vegada la veig com un sense sentit.

En el món dels concerts el més interessant
és el fet de poder conèixer i tocar la música
dels millors compositors de la història, i
poder-la compartir amb altres amics músics,
és sens dubte una de les coses més boniques
que puc imaginar. Els concerts també et
porten a conèixer països i cultures diferents,
en el meu cas he tocat a molts països
europeus, als EEUU i a Xina. Una de les que
més admiro és la música eslava i de pas la
russa (la intensitat d’aquesta música és
particularment emocionant).També cultures
musicals diferents com la xinesa m’han
despertat un interès especial, per la seva
riquesa i la seva sensibilitat.

4.- Actualment, us dediqueu a la música,
potser?
Jaume Safont: Sí sí, sóc músic. Treballo
en vàries escoles de música i toco el violí
en diferents agrupacions i orquestres de
cambra. També són músics la meva dona, els
meus fills i la majoria de les meves amistats.
A vegades penso que sense la música i els
músics (i les arts) la vida seria bastant gris i
trista. La música i l’art són la sal i la salsa!

5.- El camí traçat pels vostres pares envers
vosaltres, l’imiteu per als vostres fills?
Jaume Safont: El camí que van transitar els
nostres pares amb nosaltres és molt diferent
del que fem nosaltres amb els nostres fills.
Ells ho van fer el millor que van saber i això
és el que nosaltres intentem fer amb els
nostres. Ho van tenir molt difícil i van fer tot
el possible per aplanar-nos el camí. Nosaltres
hauríem de conservar aquelles coses que ens
serveixin per a fer camí amb els nostres fills
i canviar allò que calgui per a ajudar-los a
créixer lliures i millors éssers humans que
nosaltres, si pot ser.

J.Baptista: només com a hobby, cantant
en un quartet masculí, ‘a Cappella’ (“The
Minstrels”). La meva feina, actualment, és
de professor en cicles formatius (FP) de la
branca sanitària, ja que sóc llicenciat en
Veterinària.
Marc Armengol: Gràcies als consells i ànims
de Joan Pàmies, professor que vaig conèixer
al conservatori de Tàrrega hem vaig decidir
a estudiar seriosament el violí. Desprès
d’estudiar al Conservatori Superior de
Barcelona vaig aconseguir els títols Superior
de Violí i de Música de Cambra.

J.Baptista: jajajaja, d’adolescent i de jove
pensava tot sovint: “això o allò, jo no ho
faria mai si tingués fills” ... ; quan vaig ser
pare per primera vegada, ... vaig entendre
MOLT el que feien/deien els meus pares!
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Marc Armengol: Els nostres pares van tenir
moltes més dificultats que nosaltres per
aconseguir subsistència i educació, però
tots compartien la idea de que s’ha de
treballar i esforçar-se en qualsevol context
per aconseguir alguna cosa en aquesta vida.
L’escassetat no era un obstacle per veure el
que era important sinó que definia molt més
els objectius a aconseguir.

meva etapa a l’Escolania com escolà, vaig
estar acompanyant els cants de la missa de
molts diumenges, amb l’harmònium; fins
que els estudis i altres obligacions m’ho van
permetre. De mossèn Anton, el pensament és
el d’admiració i respecte, doncs va ser ell qui
em va acabar impulsant (després dels pares)
i ajudant per entrar a l’Escolania.
Marc Armengol: Una de les festes que recordo
amb especial record van fer unes Festes de
Primavera (crec que l’any 1985) en les que
es van fer moltes activitats amb pobles veïns
d’Arbeca com Belianes, Maldà i Vallbona de
les Monges es va construir un cap de dragó
amb paper “maxé” i es van fer correfocs i
altres activitats al poble, va ser una feinada
feta per molta gent dels diferents pobles i es
va viure d’una manera molt especial.

Nosaltres som d’una generació privilegiada
que ha tingut la sort de créixer en els seus
anhels personals i de poder-se situar en
posicions més o menys còmodes en aquesta
vida, ara segurament s’ha acabat l’època de
bonança i nosaltres i les futures generacions
ho tindrem més difícil. Però si alguna cosa
s’ha d’ensenyar als fills (jo no en tinc) és a
treballar dur.

Mn Anton, era un home que tenia un accent
diferent dels d’Arbeca, ell és de Tarragona
crec, Mont-roig del Camp? I jo el veia
diferent no perquè fos el mossèn del poble
sinó perquè parlava lleugerament diferent,
amb molta convicció i nervi. La parròquia
va ser un centre cultural, la diferència era
evident, quan s’acabava l’escola teníem
dues alternatives, jugar a pilota al carrer, a
boles a sans, anar al Toll a tirar pedres, o bé,
poder anar a la coral, a la biblioteca, i a totes
les activitats que va tenir durant els anys la
parròquia. Crec que ell va fer possible tota
aquella activitat cultural i que això sempre
se li haurà d’agrair.

6.- I quan us fan aquesta entrevista, on-line,
quins records us venen a la ment d’Arbeca,
de la Parròquia, del rector,........
Jaume Safont: La veritat és que tinc poc
contacte amb Arbeca fora de l’entorn
familiar. Hi anem 3 o 4 vegades a l’any i,
tret de la Fira i la Festa Major, anem a visitar
els pares i tornem a marxar. Amb els anys
hi he vingut a tocar un parell de vegades i
poca cosa més. Els records d’infantesa, no
són massa agradables, la veritat. Era una
època que no m’agradaria haver de reviure.
Els de joventut són una mica millors. Ara
d’Arbeca m’agrada la tranquil·litat que hi
ha i poder saludar algú que encara reconec
o em reconeix. De la Parròquia i del rector
en tinc bons records ja que em van ajudar a
sortir d’aquella realitat i entrar en contacte
amb la música, Montserrat i el món en
general, primer a la Coral infantil, després
a Montserrat, Barcelona, Londres, Dublín i
altre cop cap a casa, Mollerussa, Vilanova i la
G. on vaig conèixer la meva dona, i finalment
Sant Pere de Ribes on vivim des de fa uns
anys.

Bé. A tots tres, moltes gràcies.
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J.Baptista: d’Arbeca, records en tinc
força, doncs encara hi vaig venint, de tant
en tant, i vaig veient com va canviant,
avançant, i que la gent que hi viu té ganes
de fer coses. De la Parròquia, els records que
em venen són de quan, un cop acabada la
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