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Qui té dret a canviar els tocs de campana?

En 1971, per motius laborals (jo era aleshores mecànic de Telefònica) em

vaig anar a viure a Zaragoza1,  en Aragó. Jo havia descobert a penes tres anys

abans el món de les campanes, i ja hi estava plenament enganxat. La diferència

entre el pensament dels vells campaners i la vida moderna d’aquell temps, em va

fer  descobrir  i  necessitar  les  ferramentes  antropològiques  per  tractar  de

comprendre’ls millor.  En arribar a la capital d’Aragó em va passar una cosa que

després s’ha repetit a sovint: tot allò que jo sabia de campanes no era aplicable

aquí, havia d’obrir-me i oblidar allò après, per descobrir un món nou.

Els  campaners  aplicaven  un  nou  esquema  per  al  toc  festiu:  repique  –

bandeo – repique,  és a dir no es podien voltar les campanes (allò que a tota la

Ribera de l’Ebre es diu bandear o bandejar) sense haver repicat abans i després.

En aquells moments estaven mecanitzant per segona vegada les campanes

de la Basílica del Pilar. La primera havia estat, com a la Seu de Barcelona, una

substitució dels jous històrics de fusta de les campanes per uns jous metàl·lics de

MURUA  de  Vitoria-Gasteiz,  amb  uns  motors  de  volteig  continu.  Els  tocs  ja  no

reflectien els tradicionals,  basats sobre tot en repics durant tot  l’any,  i  el  volteig

exclusiu de la campana major, la Pilara, ubicada en el centre del campanar, mentre

repicaven les altres. Habitualment les campanes de la plaça eren, com diríem a

Catalunya,  dutes  a  seure,  per  als  tocs  diaris,  de  mort  o  festius,  en  diferents

combinacions.

L’empresa que estava mecanitzant les campanes del Pilar era una empresa

catalana, els germans CASALS de l’empresa GUIXÀ de Monistrol de Montserrat,

que  actuaven  amb  la  passió  dels  conversos,  amb  la  certesa  dels  profetes

messiànics.

Durant tota la història els campaners catalans, els campaners aragonesos,

els  campaners  en  general,  estaven  equivocats,  ja  que  tocaven  mal  campanes

1 Al llarg de la nostra reflexió anem a aplicar la mateixa lògica que demanem
als altres. Si cal dir en català, en español o en qualsevol altra llengua Lleida, posem
per cas, també caldrà dir Zaragoza o Segorbe per respectar la denominació local i
oficial. Si apliquem la teoria que en català tenim traducció del noms, ens poden fer
la mateixa els altres amb els nostres.
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dolentes.  Tot seguit  es van mecanitzar les campanes de Santa Engracia,  afegint  dues

noves, ubicant-es en una estructura metàl·lica interior i tocant-les a la manera llançada,

allò que solem anomenar d’estil alemany. En un text publicat per l’esmentada parròquia es

justificava l’actuació de la següent manera:

¿En qué consiste la nueva reforma de la sonería de nuestras campanas? Pues,

sencillamente.  en la  electrificación y automatización del  sistema campanil  mediante  la

instalación de motores de semivolteo. El semivolteo trae como consecuencia un control

más perfecto de la sonoridad de cada campana, pudiendo tener las máximas resonancias

y los máximos efectos. Por el sistema de medio volteo las campanas se balancean hasta

una altura aproximada de 180 grados y el badajo golpea a la campana cuando ésta ha

alcanzado su punto máximo ascendente. Una vez que ha golpeado el badajo, se retira

rápidamente  y  baja  junto  con  la  campana,  golpeando  a  continuación  y  de  la  misma

manera en el lado contrario.  Como se comprende, el ritmo de la campana es siempre

acompasado, ya que se basa en la ley del péndulo, siendo su sonoridad perfecta. Este

sistema está fundado en los estudios del decimonónico artífice vienés Christian Doppler y

sustituye  al  antiguo  voltaje  total  a  mano  o  eléctrico,  en  el  que  el  badajo,  golpeando

brutalmente la campana en la tase descendente, ahoga en gran parte la sonoridad 2

El text, que havien copiat a saber d’on, era aplicat per l’empresa en totes les seves

actuacions. Paraules com sistema campanil, sonería, sonoridad perfecta eren la justificació

per  carregar-se  segles  de  tradició.  La  instal·lació,  tan  moderna,  introduïa  tres  canvis

fonamentals en el conjunt de campanes originals.  No sols passaven de dues a quatre;

canviava radicalment la sonoritat, no es reproduïen els tocs tradicionals, no permetia – ni

permet – els tocs manuals.

Anem a reflexionar per tant sobre aquelles actuacions del segle XX i XXI en la qual

diversos  actors  s’han  permès,  sense  que  ningú  els  autoritzés,  a  canviar  campanes,

instal·lacions  i  tocs,  sempre  en  nom de  la  comoditat  i  la  modernitat.  No  anem a  ser

benèvols  amb  ningú;  pensem  que  és  la  nostra  obligació  denunciar  al  moment  de

degradació en el qual estem tot i que l’aparició de nous campaners, i d’un canvi d’actitud

de les diverses administracions permet d’entreveure certes esperances.

L’Església

En  el  nostre  territori  la  pràctica  totalitat  de  les  campanes  s'ubiquen  en  els

campanars  de  les  esglésies  catòliques.  Bé  és  cert  que  hi  ha  campanars  civils amb

campanes,  generalment  i  exclusiva  als  rellotges,  sense  oblidar  que  les  campanes

2 Hoja Parroquial" nº 196 – Parroquia de Santa Engracia de Zaragoza (24-12-
1972) f. 3 http://www.campaners.com/php/textos.php?text=30 
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exclusivament dedicades al rellotge i ubicades en els campanars religiosos són – o eren –

de titularitat municipal.

Volem dir  que  no hi  ha  campanes  històriques  de les  altres  esglésies  en  casa

nostra, tot i que totes les esglésies cristianes les utilitzen i sovint amb tanta o més profusió

que la catòlica. Gran part de l’inici de la decadència dels tocs és conseqüència dels canvis

litúrgics i socials de l'Església catòlica arran del Concili Vaticà II.

De la complexitat litúrgica del  vetus ordo amb la celebració de misses pel matí, i

diversos  cants  corals  –  laudes,  nona,  vespres,  entre  altres  –  fins  i  tot  en  les  petites

esglésies rurals, es va passar a la celebració massiva de misses de matí i de vesprada,

oblidant la litúrgia de les hores, el cant coral fins i tot en la major part de les catedrals.

L'exquisida complexitat dels tocs de cor – hi havia catorze classes distintes de dia –

fins a la diversitat dels tocs de difunt (no menys de quatre classes, que podien arribar a

dotze en les ciutats, a més d’indicar sexe i altres característiques del difunt – va convertir-

se en el silenci pràcticament absolut de les campanes.

Els tres tocs d’oració, el toc d’ànimes, van desaparèixer així com la reserva de les

campanes grosses per a la festa major; tocant ara qualsevol cosa amb qualsevol motiu, o

no es toca res, i ningú se’n preocupa.

Nosaltres vam conèixer a València el moment més fort de la mecanització; final

dels seixanta, primers anys setanta. L’excusa que s’argumentava era sempre la qüestió

econòmica; els campaners costaven molts diners. Però era una excusa sense base real.

Així, a l’església del Salvador de València, on ens pagaven als campaners cap a 1970 un

total de 450 o 500 pessetes per toc – érem sis persones – van gastar 220.000 pessetes

per mecanitzar les campanes. El campaner no ho entenia… amb eixos diners jo tocaria

tots els dies!

En realitat hi havia la pèrdua dels rituals, les ganes de ser moderns… i un despreci

que  no  podem  explicar,  de  les  tradicions  antigues.  Nosaltres  vam  conèixer,  encara,

capellans que en la seva joventut havien tocat les campanes i que no sols sabien els tocs

sinó com fer-los, de manera que exercien control sobre els campaners, per verificar la

seva exacta interpretació.  Tot  això va desaparèixer  al  llarg d’aquells  anys i  la pràctica

totalitat de responsables del clergat desconeixen la tradició local o comarcal. La qual cosa

suposa la desaparició o la substitució de tocs, imposada pels propis sacerdots.

Ara els tocs, sovint mecanitzats, ja no es basen en una tradició secular, sinó en la

voluntat del rector actual: si aquest és  campaner tocarà molt les campanes, a hora i a

deshora oblidant  per exemple que la campana grossa només tocava les quatre festes

grans: Corpus (sobre tot) Pasqua, Nadal i la Festa Major.

Si pel contrari, és poc  campaner deixarà en oblit les campanes, o farà  senyals –

qualsevol soroll sense significat concret – per anunciar un o altre acte litúrgic.
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L’Administració

Fins  al  moment  present,  les  campanes,  les  instal·lacions  i  els  tocs  han  gaudit

d’escàs interès per part de les diverses administracions.

Falta la primera de les eines: els inventaris. Cap administració – tampoc l’Església

catòlica – té al nostre coneixement un inventari actualitzat de campanes i instal·lacions. No

paren de publicar-se inventaris, generalment comarcals, fets per diversos investigadors,

amb molt diversos criteris, que sols estudien, de manera generalitzada, els objectes, la

campana, sense incidir ni en les seves instal·lacions (que determinen la manera de tocar-

les  i  la  seva sonoritat,  com no ens cansarem de dir)  i  encara menys el  seu estat  de

conservació. Hi ha algun inventari  provincial, fins i tot publicat, com ara Bizkaia i Soria,

però són sempre fruit del treball d’investigadors locals. Per no haver, no hi ha inventari

conegut dels Béns Mobles d’Interès Cultural, com les campanes, quina declaració és com

sabem competència de les administracions territorials, però que ha de ser comunicat al

Ministerio de Cultura per a la seva inscripció genèrica.

L'únic inventari permanentment actualitzat és aquell que nosaltres coordinem en la

web  campaners.com3 i  que  s’alimenta  no  sols  d’aquestes  publicacions  i  fins  i  tot  de

notícies  de  premsa  sinó  i  sobre  tot  del  treball  voluntari  i  generós  d’una  vintena

d’investigadors arreu de l’Estat i més enllà4 i que recull unes 16.000 campanes.

I  sense  inventari  no  pot  haver-hi  protecció.  Però  sobre  tot  cal  inventaris  de

campanes i de les seves instal·lacions, que sovint són més antigues – i més diferenciades

– que les pròpies campanes, i encara menys del seu estat actualitzat de conservació.

En quant a declaracions genèriques, si que hi ha unes quantes. El Senat va instar

l’any 2001 una Moción del Grupo Parlamentario Popular, por la que se insta al Gobierno a

que arbitre las medidas necesarias  para salvaguardar  el  uso de las campanas de las

iglesias y catedrales excluyéndolo de las normas sobre contaminación acústica5

En 2017 es va repetir aquesta proposta per part de la Coalició Compromís en el

Senat, que va instar el Govern de l’Estat a

1- Iniciar d’ofici,  en compliment de la Llei 10/2015, el procediment regulat per la

declaració de “El toc tradicional de campanes Bé d’Interès Cultural Immaterial”, (tant en les

seues diferents modalitats com la seua acomodació als horaris tradicionals), registrant en

3 Inventari  general  de  campanes  per  poblacions

http://campaners.com/php/general.php 

4 Chile, Cuba, México, Venezuela...

5 SENADO  Moción  del  Grupo  Parlamentario  Popular,  por  la  que  se  insta  al
Gobierno a que arbitre las medidas necesarias para salvaguardar el uso de las campanas
de las iglesias y catedrales excluyéndolo de las normas sobre contaminación acústica –
Diario de Sesiones del Senado (19-06-2001)  http://www.campaners.com/php/textos.php?
text=1609 
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la  Secretària  de  Cultura  la  sol·licitud  d’inici  d’expedient  de  Declaració  de  Manifestació

representativa de Patrimoni Cultural Immaterial.

2- Proposar al Consell del Patrimoni Històric Espanyol l’elaboració i aprovació d’un

Pla  Estatal  sobre  protecció  de  campanes  i  campanars,  supervisada  per  una  comissió

d’experts creada per a tal fi.

3-  Començar  totes  les  actuacions  al  costat  les  CCAA i  amb la  participació  de

l’Administració local a través de la FEMP, a fi de declarar aquelles campanes i campanars

que meresquen tal catalogació, com a Béns d’Interès Cultural.

Com resultat  de tot  allò, El  Consejo  de Ministros,  a  propuesta  del  ministro  de

Cultura y Deporte, José Guirao, ha declarado la ‘Cultura del Esparto’ y el ‘Toque Manual

de campanas’ Manifestaciones Representativas del Patrimonio Cultural Inmaterial.  (Nota

de premsa del 17-04-2019). Aquesta declaració solemne té encara escassa consistència,

tot i que és una mica més concreta que la declaració dels tocs de campana com Element

Festiu  Patrimonial  d’Interès  Nacional,  feta  per  acord  de  Govern  de  la  Generalitat  de

Catalunya el 24-10-2017.6

Per comparació, ambdues declaracions genèriques deixen fora parts importants del

tema,  que  si  havien  sigut  apuntades  en  les  propostes  senatorials:  no  queda  definit

l’exempció de soroll, que tants maldecaps està donant a les diverses administracions – no

es resol el tema dels rellotges, no s'apunta al necessari control de les empreses que hi

intervenen. Si és de veres que la declaració estatal limita als tocs manuals la protecció, tot

i que actualment aquests són mínims, mentre que la declaració catalana deixaria fora, en

una lectura literal, als tocs de campanes diaris i setmanals, als del rellotge, als de difunts o

als d’alarma.

Potser l’única protecció concreta – i tampoc va més enllà d’una declaració genèrica,

fou aquell Decret del Consell de la Generalitat Valenciana, declarant Bé d’Interès Cultural

Immaterial els tocs manuals de campanes de tres catedrals i un campanar de poble de la

Comunitat Valenciana7.

6 GENERALITAT  DE  CATALUNYA  -  DEPARTAMENT  DE  CULTURA
DISPOSICIONS DEPARTAMENT DE CULTURA ACORD GOV/150/2017, de 24 d'octubre,
pel qual es declaren els tocs de campana Element Festiu Patrimonial d'Interès Nacional –
Diari  Oficial  de  la  Generalitat  de  Catalunya  (26-10-2017)
http://www.campaners.com/php/textos.php?text=9426 

7 CONSELLERIA DE TURISME, CULTURA I ESPORT DECRET 111/2013, de 2
d'agost, del Consell, pel qual es declara bé d'interès cultural immaterial els tocs manuals
de campanes en l’església parroquial de l’Assumpció de Nostra Senyora d’Albaida, en el
campanar de la Vila de Castelló de la Plana,  en la santa església catedral  basílica de
Santa  Maria  de  l’Assumpció  de  Segorbe  i  en  la  santa  església  catedral  basílica
metropolitana de Santa Maria de València – Diari Oficial de la Comunitat Valenciana (05-
08-2013) http://www.campaners.com/php/textos.php?text=5882 
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El major problema causat per les campanes en l’actualitat és la seva consideració,

al  nostre parer  absolutament  immotivada,  de ser  un element  productor  de soroll8.  Les

campanes, si voleu, són música forta, però mai un soroll. En la pràctica totalitat de casos,

la presència d’un nouvingut ha motivat una denúncia que el jutge ha acceptat i obligat a

disminuir si més no parar els tocs de les campanes sobre tot dels rellotges per la nit.

Aquí  oblidem diverses coses.  La primera,  la tendenciositat  dels denunciants:  no

coneguem cap cas de resolució judicial que obligui a parar el trànsit per la nit, per deixar

dormir  als  veïns;  només  quan  es  tracta  de  campanes.  La  segona  i  principal,  la

consideració  absolutament  il·legal  de  prioritzar  el  dret  individual  del  dret  col·lectiu.  Si

qualsevol  llei  del  patrimoni  limita  els  drets  de  propietat  als  titulars  d’un  Bé  d'Interès

Cultural, Nacional o com es digui, en nom d’un interès comú, com és que el dret d’una

persona a dormir tranquil pugui estar per damunt al dret d’una comunitat a mantenir les

seves tradicions? 

Escassos ajuntaments han inclòs en les seves normes l'excepció patrimonial de les

campanes sonant per damunt dels inassumibles 60 dB durant la jornada i 35 dB durant la

nit: qualsevol conversa en veu normal en el carrer els supera!

Els rellotges

El tema dels rellotges ha estat sempre una obligació municipal (informar de l’hora) i

un  dret  dels  ciutadans  (ésser  informats).  Així  mateix  era  un  tema  d’exclusiva  gestió

municipal:  no oblidem que en centenars de campanars catalans les úniques campanes

que es van  salvar en la guerra 1936-1939 eren les campanes del rellotge, ja que eren

municipals.

Amb els rellotges hi  ha un perill  encara major de pèrdua,  i  al  mateix temps un

retorn, involuntari, a antigues èpoques. La gran pèrdua són els rellotges mecànics; si de

les campanes no hi ha inventari global, encara menys dels rellotges, unes maquinàries que

han treballat al servei de la comunitat durant molts anys – en algun cas durant segles – i

ara, amb la menor excusa, són substituïdes per ordinadors.

La trampa és molt fàcil: un rellotge necessita manteniment, si més no cal donar-li

corda (o remuntar les peses,  com deien els antics)  cal  verificar  que està en hora,  cal

engreixar-lo,  netejar-lo,  mimar-lo,  canviar  l’hora  dues  vegades  a  l’any...  Qualsevol

manteniment dura hores, i una reparació menor pot durar dies, amb tot allò econòmic que

comporta.

Un ordinador, pel contrari,  va sempre bé, a la centèsima de segon, canvia sols

d’hora, pot tenir múltiples programacions (com ara guardar el silenci en Setmana Santa),

8 Es  poden  trobar  unes  quantes  referències  a  denúncies  de  soroll  en
http://www.campaners.com/php/tema_textos.php?numer=22 
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coordinar  els  tocs  de  les  campanes,  l’encesa  de  llums  o  de  calefacció...  però  amb

qualsevol pujada de la tensió elèctrica o amb un llamp, es fa malbé. I cinc anys després de

la seva instal·lació (si no és pas abans) ja és desfasat. Mentre que un rellotge mecànic,

sovint anomenat rellotge monumental és un element patrimonial que dura anys i anys...

Darrerament  està  ocorrent,  a  més,  un  resultat  pervers  del  qual  ningú  sembla

adonar-se’n.  Si el rellotge era de titularitat  municipal,  si el rellotge utilitzava campanes

pròpies, també municipals, ara, per estalviar, s’utilitza el mateix ordinador qui gestiona els

tocs eclesials per al rellotge... i també les mateixes campanes. La lluita durant segles dels

municipis contra l’església, per obtenir el control del temps es resol, actualment, en mans

eclesials, per no saber mantenir allò que és del municipi...

Total,  que els rellotges acaben callant-se, si  més no, de nit.  I  acaben tornant a

l'església, d’on van sortir fa uns quants segles.

Els campaners

No hi ha campaners com els d’abans. Nosaltres, que portem tota la vida en el tema

– més  de  cinquanta  anys  –  a  penes  vam conèixer,  en  els  primers  anys  de  recerca,

campaners complets. Fins i  tot  diria que dels més de quatre-cent que he conegut,  em

sobren els dits d’una mà per identificar-los com tal.

Els antics campaners consideraven els seus tocs com un ofici, sempre remunerat

d’una manera o una altra, o com ells preferien anomenar  una santa obligació.  Obligació

que els ocupava, en les catedrals, en les grans parròquies urbanes, algunes hores diàries,

si més no tot el dia, i que tenien l’obligació de transmetre els diversos tocs, no menys de

cinquanta  diferents en qualsevol  parròquia,  amb una exactitud  temporal  i  una precisió

interpretativa, ja que d’ells depenia la coordinació dels diversos rituals religiosos i de la

vida quotidiana dels veïns.

Els campaners que jo vaig conèixer, i fins i tot els campaners grans que encara

viuen,  gràcies  a  Déu,  tenen poc a  veure  amb aquells  del  passat.  Toquem per  afició,

toquem per  compromís...  però sense les  obligacions  ineludibles  dels  antics  i  sense la

retribució econòmica o física (com ara la casa del campaner) que ells tenien.

Això suposa un canvi radical: aquells tocaven allò que havien après, amb escasses

però necessàries variacions; com ens deia aquell campaner gran, que calia fer variacions

per no avorrir-se ni avorrir, però no canviar massa, per transmetre el missatge que calia.

Ells  tenien un doble  o  un triple  control:  una manera de tocar  els  tocs,  un compromís

personal... i gent que els escoltava, jutjava... i els pagava en conseqüència!

La pràctica totalitat dels campaners actuals han descobert les campanes, sovint de

forma accidental, i practiquen els tocs de forma apassionada. Però sovint, limitats per les

instal·lacions  especialment  per  les  males  mecanitzacions,  inventen  tocs,  improvisen
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sorolls,  que  van  modificant  conforme  els  ve  en  gana.  Fins  i  tot  acaben  utilitzant  les

campanes  del  rellotge,  que  amb  escasses  excepcions  (Girona,  Reus...)  mai  eren

utilitzades. Em recorden  molt els nous campaners als qui ara s’anomenen artesans, i que

trobareu sovint  als  mercats  medievals:  el  fet  de fer  coses manualment  ja  els  justifica,

sense un aprenentatge, sense una transmissió, sense una necessària evolució a partir de

normes i referències locals.

Ara els campaners s’organitzen en associacions, locals o d’àmbit més ample, amb

una visió del món que res té a veure amb els antics. No són pagats, no toquen cada dia,

no tenen gaire obligacions sinó un compromís personal voluntari. Són – o haurien de ser –

professionals no remunerats, és a dir voluntaris, en el sentit més noble de la paraula, gent

que es forma i es desviu per un patrimoni que considera seu.

Probablement la primera cosa que cal recomanar als nous grups de campaners

sigui la paraula paciència. Cal tenir molta paciència, primer per tractar d’aprendre, després

per  aconseguir  –  que  sempre  s'aconsegueixen,  però  cal  molta  paciència  –  els  fons

necessaris per restaurar les campanes.

I després cal una norma, allò que els antics anomenaven una Consueta o quadern

d’instruccions que cal seguir rígidament si volem comunicar alguna cosa. Sols a partir de la

tradició podem evolucionar, però si les campanes eren ventades, per què les repiquem? Si

eren  repicades,  per  què  les  voltem?  I  encara  més,  si  eren  tocades  per  una  o  dues

persones, per què hi ha dotze tibant d’una corda, sense trellat, sense l’autèntic domini de

la tècnica, sense la qual no es possible ni expressar-se ni evolucionar (si cal evolucionar,

clar). Casos com la Seu Primada, en el qual buscant una utòpica recuperació medieval,

s’ha perdut la possibilitat de ventar i dur a seure huit o deu campanes (ara només se’n

poden dues, i amb un perillós esforç) són difícils de comprendre i més encara d’explicar a

la gent, que és molta, que no sap que encara existim els campaners.

El model que proposem els campaners de la Catedral de València va molt més

enllà de tocar campanes. Els campaners hem d’investigar, d’aprendre, de conservar, de

divulgar...  i  si  cal,  tocar  campanes.  El  toc  hauria  de  ser  la  darrera  finalitat  de  les

associacions campaneres i no pas l’única activitat en molts casos. I també els campaners

hem d’exercir una posició crítica, davant l’Església, l’administració, les empreses. Crítica

respectuosa del treball dels altres, però necessària, en un moment que les administracions

-i em consta per experiència – tot i que amplien els camps de protecció patrimonial, no

tenen ni de lluny el personal tècnic necessari per arribar a inspeccionar-ho tot.

Els arquitectes

En les  restauracions  de campanars  no es  tenen  en compte les  necessitats  de

l’instrument. I hem dit bé instrument, ja que el campanar tenia una doble finalitat: una fita
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en el paisatge, per assenyalar una comunitat, i una disposició en alt per transmetre fins als

límits de la comunitat i més enllà, els missatges sonors necessaris per coordinar temps,

activitats, emocions.

Quan arriben a un campanar, els arquitectes pensen només en l’arquitectura, no en

l’espai sonor. I així murs tancats – no pas per evitar el fred dels campaners, que allò era

irrellevant, sinó per transmetre el so en certes direccions – són derrocats per  mostrar la

bellesa  de l’arquitectura.  I  és  clar,  es  veu l’arquitectura  però  es  perd  l’acústica.  Cosa

semblant passa quan es trauen fora els murs que hi ha baix les campanes o la volta, sovint

falsa, per sobre: no es tracta d’elements estètics, ni de seguretats; són elements acústics. I

fins i tot, buscant no sé quina estètica arquitectònica, quan es trauen fora els murs de baix

les  campanes,  aquestes,  que  estaven  ubicades  al  mig  de  l’antiga  finestra,  queden

desplaçades cap a dalt, inaccessibles per al toc o per al simple manteniment, i sobre tot

inaudibles. El mateix passa quan es desplacen de les finestres a l’interior les campanes. El

so canvia, la ressonància es modifica, i també la sonoritat del conjunt.

Hem  tingut  l’oportunitat  de  treballar  amb  diversos  arquitectes,  en  grans

restauracions, i l’efecte aconseguit ha estat molt més espectacular. Si jo parlava a l’inici de

la ubicació a l’interior del campanar del Pilar de Zaragoza en 1972, uns quants anys més

tard podíem assistir, en 2008 a la reubicació de les campanes de bell nou a les finestres, i

on era possible de bell nou tocar manualment les campanes a l’estil aragonès i no pas a la

manera alemanya, aliena a les nostres tradicions.

Les empreses

El punt més feble del sistema, el més actiu i el menys preparat són les empreses

que actuen sobre les campanes. En tot l’Estat hi ha cinc o sis fonedors de campanes; els

darrers fonedors catalans, els Barberí d’Olot i els Guixà de Monistrol de Montserrat van

plegar no fa gaire temps; els valencians Roses i Manclús fa uns quaranta o cinquanta

anys. Quan vam començar en aquest mon, sols els fonedors instal·laven i mecanitzaven

campanes. Ara, pel contrari,  hi ha una vintena d’empreses instal·ladores, reparadores i

mecanitzadores de campanes en tot l’Estat. Potser quatre, potser cinc a Catalunya.

El panorama és desolador. Per una part no hi ha un llistat tancat i encara menys

una acreditació professional: qualsevol, en una mica de coneixements mecànics, es pot

dedicar-hi.  Però  la  cosa  està  encara  més  crua:  de  totes  les  empreses,  fonedors  i

instal·ladors, unes vint-i-cinc, sols dues o tres compten amb un enginyer mitjà, i cap d’ells

al nostre coneixement especialista en càlcul d’estructures i molt menys en acústica. Cap, i

ho tornem a dir, cap de les vint-i-cinc empreses compta amb un tècnic, o especialista, en

béns patrimonials.
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Vull recordar una anècdota d’un fonedor, encara existent, el nom del qual no ve al

cas, que evidentment era defensor del patrimoni:  hemos fundido dos campanas, hemos

cambiado los yugos de madera por otros metálicos, hemos quitado el reloj y puesto un

ordenador,  pero  nosotros,  el  patrimonio,  lo  cuidamos  muchísimo. I  en  altre  context,

preguntant-li sobre la refosa de campanes, insistia en el mateix: nosotros el patrimonio lo

cuidamos muchísimo. Al costat nostre hi havia dues campanes esquerdades a punt de ser

refoses en el forn de reverber, amb inscripció en minúscula gòtica,.  ¿Y esas campanas,

las van a fundir? ¡Ah! Campanas de esas raras, fundimos quince o veinte cada año...

I respecte a les intervencions,  cada mestre té el seu llibre: cada empresa instal·la

les campanes al seu parer, fent creure al client que la seva manera és l’única i racional. Ja

ho havíem dit al principi, parlant dels Guixà, però el raonament val per a tots. Uns posen

batall de canya de nylon, per que no es trenqui, altres els fan de ferro dolç i uns tercers fan

la bola de bronze per que soni més dolç.

Nosaltres hem sentit dir, a una empresa, per cert catalana, al seu client, que els

jous  eren irrellevants,  que els  antics  estaven  malbé i  que  calia  fer-los  nous.  Era  una

catedral on totes les campanes estaven fixes llevat d’una mitjana que es duia a seure. La

intenció empresarial – no sé pas si ho haurà aconseguit – en contra de tota tradició, era

ventar  totes  les  campanes,  fixes  durant  segles.  I  em va  intentar  avergonyir  en  públic

afirmant que en Catalunya les campanes es brandaven i no es duien a seure, que això

m’ho havia inventat jo...

El problema major – i cal tornar a les responsabilitats tant de l’Església com de les

administracions – és que, fins i  tot  en les catedrals,  es tria sempre el pressupost més

barat. I que, amb l’excepció de la dotzena de casos en que hem intervingut, no hi ha més

projecte que les ganes de vendre de l’empresa, els coneixements genèrics dels arquitectes

i les limitacions pressupostàries.

Per altra part les empreses poc o mai es plantegen que les campanes puguin tocar

manualment. Creuen i fan creure que l’ofici del campaner és cosa del passat i ells venen

comoditat,  automatisme,  perfecció.  La  destrucció  de  patrimoni,  per  tant,  és  constant  i

continuada per part de les empreses. Potser algun fa fotos del abans i del després; cap fa

un informe de restauració com cal, o es limita  en tot cas a indicar les característiques

tècniques dels mecanismes instal·lats. A la fi les empreses fan creure al client que allò que

necessita és el que ells únicament saben instal·lar. La falta de projecte tècnic crea una

dependència absoluta en mans d’empreses, amb molta – o alguna – experiència tècnica

però amb cap visió patrimonial.

Hi ha poques excepcions, d’empreses que  es deixen fer, és a dir que atenen els

projectes,  que tracten de fer-los possibles,  que proposen modificacions  o millores i  es

limiten a fer allò que altres decideixen, Empreses que respecten les instal·lacions antigues,
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els tocs tradicionals,  la possibilitat  de tocar manualment,  que fan una exposició de les

campanes restaurades per retornar-les a la comunitat. Dos, potser tres, en un conjunt de

vint-i-cinc no és molt, sobre tot quan qualsevol actuació patrimonial, ja ho sabem, per molt

reversible  que siga – i  en campanes la  major  part  de les vegades són irreversibles  –

sempre canvia tot allò que es troba.

Propostes de present, propostes de futur

Per suposat cal completar i unificar els inventaris. Cal fer un cens i una acreditació

de les empreses que actuen en el mon de les campanes.

En  les  intervencions  en  campanars  és  imprescindible  el  treball  previ  de

documentació de les instal·lacions, i dels grafits que són la història menor de la torre, i

després  proposar  un  projecte,  que  ha  de  ser  seguit  per  les  empreses,  que  permeti

recuperar  els  valors  propis  del  campanar.  Cal,  sobre  tot,  formar  tècnics  en  les

administracions que puguin valorar les instal·lacions des d’un punt de vista patrimonial

(campanes, tocs, acústica...) però també tècnic (instal·lacions, manteniment, reproducció

dels tocs tradicionals, possibilitat de tocs manuals).

Les  intervencions  en  campanars  han  de  ser  valorades  i  autoritzades  per

l’administració. L’Església hauria de comptar – com passa en les diòcesis alemanyes –

amb un tècnic  que també valoràs aquelles  intervencions;  moltes vegades s’inverteixen

cèntims  en  instal·lacions,  especialment  les  més  barates  o  les  més  dures  –  que  poc

després hauran de ser reinvertits.

La regulació dels tocs de campanes

La declaració genèrica dels tocs de campanes, sigui alguns concrets (Generalitat

Valenciana), sigui tots (Generalitat de Catalunya), sigui els manuals (Ministerio de Cultura)

està molt bé però és sens dubte incompleta i d’escassa utilitat. Cal passar del mon ideal

del patrimoni a la vida real.

En les declaracions cal definir els tocs realment protegits: tocs diaris, de cap de

setmana,  festius,  de  difunts,  extraordinaris,  de  rellotge?  Cal  definir  els  horaris  i  les

excepcions temporals. Cal definir les excepcions a les normes de soroll, si s’escau. I cal fer

un calendari: els antics, com ja hem dit, reservaven les campanes grosses per a quatre o

cinc dies de l’any, no pas per cada diumenge.

Un mínim necessari en les intervencions

I respecte a les intervencions en campanes, campanars, instal·lacions i tocs cal:

preservar o restaurar la sonoritat tradicional; preservar o restaurar els tocs tradicionals; no

impedir els tocs manuals.
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Dit d’una altra manera: la restauració del conjunt ha de tenir compte la sonoritat de

la sala (i no sols en els aspectes arquitectònics!), la conservació o reposició de jous de

fusta i altres instal·lacions que, no ho oblidem, determinen la sonoritat i l’ús de la campana.

La mecanització, si es realitza, ha de fer-se de manera que es reprodueixin els tocs locals,

conservats o presumits, sense introduir, al menys en campanars històrics, noves formes

de tocar.  I  la  mecanització  en particular  i  les actuacions en general  han de permetre,

sempre, el toc manual, que és la manera més adient de tocar les campanes.

Addenda: Propostes per a la restauració

Fa  molts  anys,  més  de  trenta,  vam  proposar  unes  recomanacions  per  a  la

conservació, restauració i ús de campanes i de rellotges9.

Molt del que hem escrit avui ja estava apuntat en aquell text, sobre tot la necessitat

de controlar les empreses, de fer projectes previs i autoritzats de les intervencions, de tenir

en compte les especificitats locals, de mantenir el rellotge.

Mirant cap al  present sembla que poques coses han canviat,  i  que el  patrimoni

campaner està cada volta més malmès.  Però per altra part  hi  ha una major protecció

genèrica que permetria, si hi hagués voluntat política, de controlar, recuperar, restaurar,

posar en valor, les campanes i els seus tocs, especialment els manuals. De tots nosaltres,

campaners, institucions, empreses, depèn.

9 LLOP i BAYO, Francesc Recomanacions per a la conservació i restauració de
campanes  i  rellotges  monumentals  (1992)  http://www.campaners.com/php/textos.php?
text=10513
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