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Montblanc, terra de músics

El teixit associatiu de Montblanc sempre ha estat ric i variat. 
Montblanc ha donat polítics, sindicalistes, escriptors i artistes 
de primer nivell, també músics.

Per anomenar-ne algun, sabent que de ben segur m’oblido 
de molts, em venen al cap els Marcel·lí, Paulí i Conrad Bayer, 
en Francesc Gelambí i en Matias Escoté Rué. Com a contem-
poranis, en Josep M. Amorós, Xolis, el seu fill Sasha i el Dr. 
Francesc Bonastre.

També són històriques la Cobla Orquestra Els Montblan-
quins, les orquestres Amorós, España, Ritmo y Melodía, Ma-
seras i els conjunts Capri i el Duo Xogüin.

Més a prop ens cauen Els Torns, l’orquestra Prisma, els 
Al·lucinògens i la extraordinària Bandarra Street Orkesta. 

Diuen que en un moment determinat hi havia a Montblanc 
més de vuitanta músics professionals, i, com veurem, de dife-
rents estils musicals.

Així, en l’apartat coral existien les agrupacions corals: La 
Lira, La Nova i La Vella, i els cors El Pensament, El Agricultor 
i el d’Unió Republicana. Tots ells antecessors de les actuals 
corals: Sant Joan de Lilla, Flor de Lis, Musicae, Aprodisca i 
Postres de Músic.

També anem servits de grups folklòrics: Grallers de Montblanc, 
Grallers del Barri de Montserrat i Els Guardiols. Inclou ríem en 
aquest apartat, entre cometes, l’Schola Cantorum de Cant Gre-
gorià de Sant Miquel i el grup d’havaneres Habana Vieja.

Voldria fer esment de les entitats montblanquines d’on han 
sortit i surten molts dels membres que en l’actualitat formen 
part de la majoria dels grups esmentats, com: l’Escola Munici-
pal de Música Josep Porter, la Banda Verge de la Serra i l’Aula 
de Sons, així com Ràdio Montblanc.
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Alguns dels alumnes de la nostra escola triomfen professio-
nalment, com en Germán Echeverri o la Núria Medrano, entre 
d’altres.

Com a Ajuntament hem apostat decididament per la cultu-
ra: Nit de la Pintura, Vila del Llibre, Capital de la Sardana… 
I també, per descomptat, per la música. A casa nostra s’hi or-
ganitzen festivals de renom com Essències o l’Acampada Jove. 
Hem donat suport a les iniciatives musicals que ens han fet ar-
ribar músics i grups. Voldria esmentar la més recent: la Canta-
ta de la llegenda de la princesa i Sant Jordi, d’en Jordi Cartañá.

També de la nostra emissora municipal, Ràdio Montblanc, 
han sortit professionals del món de la comunicació, avui dia en 
altres mitjans. El mateix Jordi n’és un exemple. En el cas que 
ens ocupa, en Pere Domènech, ara membre d’Habana Vieja, 
en va ser cap de programació anys enrere. Ara ha tornat a Rà-
dio Montblanc amb els seus companys de grup, Jordi Margalef 
i Gerard Moreno, amb un programa que vol apropar-nos al 
món de l’havanera, la seva història i els seus intèrprets.

Quan em van plantejar posar sobre el paper els guions ra-
diofònics, els vaig oferir la possibilitat d’editar el llibre. Els 
que ens dediquem a la política sabem millor que ningú que les 
paraules se les emporta el vent i és bo que quedin escrites.

Agraït per aquest llibre i per passejar el nom de Montblanc 
pels pobles de les comarca i comarques veïnes, i fins i tot per 
l’Havana.

josep andreU i doMingo

Alcalde de Montblanc
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Havaneres de la ràdio al paper

La ràdio local està farcida de programes fets amb il·lusió 
i amor pel mitjà. I Ràdio Montblanc no n’és una excepció. 
L’equip de col·laboradors realitza, cada setmana, la seva pro-
posta radiofònica amb l’únic objectiu de fer passar una bona 
estona als oients, aquells que et trobes pel carrer i amb qui 
comentes el que fa una estona ha sonat a la ràdio. Elles i ells 
són l’ànima de les emissores locals. Si bé la ràdio de proximitat 
ha fet un pas necessari cap a la professionalització, necessita 
encara gent amb vocació de servei públic que sense rebre res a 
canvi es posi davant d’un micròfon.

Sovint, per poder confeccionar la graella de programació, 
proposem la realització d’un espai radiofònic a algú que conei-
xem i a qui sabem que estar davant d’un micròfon li agrada. 
Però encara és millor quan la proposta t’arriba sense espe-
rar-la. És el cas del programa Habana Vieja, havaneres a peu 
de muralla. Un dia vaig rebre la trucada del Pere Domènech, 
un dels integrants del grup, per dir-me que tenia una proposta 
per fer un programa d’havaneres a la ràdio. El plantejament, 
però, anava més enllà d’un programa de música on es presenta 
un tema darrere l’altre. El programa tenia vocació divulgativa, 
amb l’objectiu de donar a conèixer el món de l’havanera, tan 
estimat a casa nostra. Després d’algunes reunions i propostes 
de guió, la graella de Ràdio Montblanc estrenava el programa 
a principis del 2017.

Quan vaig escoltar-ne el primer, em vaig quedar gratament 
sorprès. Fins i tot me’n vaig sentir orgullós. Durant prop de 
seixanta minuts, l’espai analitzava, diumenge rere diumenge, 
totes les possibilitats del gènere. Em va enganxar la idea de 
relacionar cada programa amb una temàtica: l’havanera i les 
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dones, l’havanera i el mar, l’havanera i les tavernes, i així un 
llarg etcètera. La divulgació i recerca històrica es combinava 
amb anècdotes, entrevistes i havaneres d’aquella temàtica con-
creta. No és fàcil trobar a la ràdio local, que, recordem-ho, és 
en molts casos amateur i sense cap compensació econòmica, 
programes d’aquell nivell i amb una preparació tan elevada.

Aprofitant l’oportunitat que tinc d’escriure en aquestes pàgi-
nes, vull agrair la feina del Pere, el Jordi i el Gerard, que durant 
tota la temporada van realitzar un programa amb una gran 
professionalitat. Des del primer moment van demostrar les ga-
nes de fer un bon producte i això es va notar en antena. Sense 
gent com ells, la ràdio local no seria el que encara és ara. I faig 
extensiu aquest reconeixement a la resta de col·laboradors que 
han fet i fan ràdio cada setmana de manera totalment desinte-
ressada.

A les mans teniu un llibre que recull els guions de cada un 
dels programes. Un bon complement per als seus seguidors. 
Que un grup d’havaneres tingui vocació no només de cantar, 
sinó també de divulgar és d’agrair. Gràcies per cantar, però 
també per explicar i fer-nos entendre que l’havanera no és una 
cosa del passat, també és del present i del futur.

Felicitats per aquesta iniciativa, que porta al paper hores 
de ràdio ben feta. Em fa especial il·lusió veure publicat un lli-
bre que ha nascut davant dels micròfons de Ràdio Montblanc. 
Llarga vida als bons programes, a la ràdio local i, per descomp-
tat, llarga vida a les havaneres.

josep ardila cortés

Director de Ràdio Montblanc
www.radiomontblanc.cat

@radio_montblanc
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Felicidades a Havaneres a peu
de muralla

La divulgación de un género tan popular y extendido en el 
mundo como lo es la habanera cumple un año en las ondas de 
Ràdio Montblanc.

El programa Havaneres a peu de muralla lleva a los amantes 
de la música la letra y las melodías de sonidos nacidos en la leja-
na y cercana ciudad de La Habana. Cataluña no es ajena a este 
movimiento creativo que ha dado canciones tan emblemáticas 
como El meu avi, de J. L. Ortega Monasterio, o Vestida de nit, 
de Càstor Pérez y Glòria Cruz. 

Como dicen nuestros amigos, encabezados por el integrante 
del grupo Habana Vieja, Pere Domènech, cada habanera tiene 
su historia, y la habanera como género tiene otra que se resume 
en la peculiaridad social y cultural que existió en la capital de la 
llamada «Perla del Caribe» en el siglo xix. La información ha fluido 
manteniendo al día a los oyentes de lo que ocurre en Palafrugell, en 
Torrevieja, Mayorga o en La Habana; se han escuchado diversas 
variantes de habanera desde las llamadas de taberna hasta las que 
se cantaban en los salones de la aristocracia y burguesía criollas.

Incluso se ha abordado qué instrumentos integran los 
distintos grupos de habaneras, y qué función ha cumplido la 
habanera en los variados ámbitos en que se ha cantado.

En fin, debemos felicitar este trabajo tan bello e inspirador 
y desearles que continúen por muchos años esta labor tan 
entrañable para los amantes de la música.

Dr. cecilio tieles Ferrer

Professor emèrit del Conservatori de Vila-seca i director de 
les trobades “Conocer la habanera”, de la ciutat de l’Havana
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Pròleg

Benvinguts, una setmana més, al vostre programa d’hava-
neres de Ràdio Montblanc: Havaneres a peu de muralla. Un 
programa on descobrireu que darrere de cada havanera hi ha 
una història.

Amb aquestes paraules, repetides des del primer programa 
fins al darrer pel company Jordi, podríem dir que va començar 
tot. Encetàrem un temps en què vam afegir a les nostres ocupa-
cions habituals una de nova: preparar setmanalment un pro-
grama a Ràdio Montblanc, dedicat al coneixement i promoció 
de l’havanera a la nostra comarca.

Estàvem segurs que Havaneres a peu de muralla enriquiria 
i complementaria les nostres actuacions, l’enregistrament del 
nostre primer CD i la nostra incipient i modesta producció 
pròpia d’havaneres. I així ha estat. Els primers a aprendre 
moltíssim amb el programa de ràdio hem estat nosaltres ma-
teixos.

Però, tornant un xic enrere, el que ens va fer prendre la 
decisió de començar Havaneres a peu de muralla va ser el trac-
te rebut per dos grans professionals que ens oferiren visitar 
els seus estudis per enregistrar-nos unes entrevistes. En Lluís 
Armengol, de Ràdio Palafrugell, i en Joan Brugués, de Ràdio 
L’Escala, ambdós responsables de la programació d’havaneres 
de les seves emissores.

L’immens coneixement que tenen del món de l’havanera ens 
va fer creure que, amb molt d’esforç, podríem, si més no, en-
dinsar-nos un xic en aquest, per a nosaltres, apassionant món.

La manera d’agrair-los-ho va ser repetir les entrevistes, 
aquest cop com a entrevistadors.

També va tenir pes específic en la nostra decisió el tracte 
rebut per part del director de Ràdio Montblanc, Josep Ardila, 
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que des del primer moment va posar a la nostra disposició 
instal·lacions i mitjans perquè poguéssim realitzar la nostra 
feina molt còmodament.

La idea de publicar la nostra experiència radiofònica surt 
de la voluntat de fer alguna cosa extraordinària per celebrar 
enguany el nostre cinquè aniversari. I una mica a l’atzar. Volí-
em fer alguna cosa però no sabíem ben bé què. Ha estat el fet 
d’endreçar durant l’estiu la música seleccionada i els guions, i 
el fet de rellegir-los, el que ens va portar a valorar la feina feta 
com a prou satisfactòria per poder oferir-la en format llibre.

I la història s’ha tornat a repetir; novament han estat tot 
facilitats, en aquest cas per part d’en Pep Andreu, alcalde de 
Montblanc, perquè aquesta publicació vegi la llum. Agraïments 
per a tots ells.

Teniu al davant una recopilació de la totalitat dels guions 
radiofònics emesos per Ràdio Montblanc, durant l’any de du-
rada d’Havaneres a peu de muralla. Tot i haver-los adaptat 
mínimament, ens ha semblat interessant mantenir el format 
radiofònic, que inclou la presentació de les havaneres i els seus 
intèrprets, amb independència que tant unes com els altres hi 
figurin en relacions diferenciades per facilitar-ne la localització.

Queda pendent la transcripció de les interessants entrevistes 
fetes a personalitats relacionades amb l’havanera i la seva in-
terpretació, difusió i estudi.

Esperem que aquest treball el considereu d’interès.

pere doMènecH santos

Habana Vieja. Havaneres
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prograMa 1

Presentació del programa
i Cantada d’Havaneres de Calella 

de Palafrugell

Presentació del Programa Habana Vieja. HaVaneres a peu de 
muralla

Avui, dia 5 de febrer del 2017, neix a Ràdio Montblanc 
Habana Vieja. Havaneres a peu de muralla.

L’objectiu del programa és contribuir a la difusió de l’ha-
vanera a la nostra comarca. Que els nostres oïdors coneguin 
millor el món de l’havanera, tant els seus orígens com la seva 
història, les seves variants, el moment actual, els seus princi-
pals intèrprets i un llarg etcètera.

Els companys d’Habana Vieja —en Gerard, en Jordi i en 
Pere— us volem transmetre la nostra passió per les havaneres, 
i, com que estem convençuts que el que no es coneix bé costa 
més d’estimar, estarem amb vosaltres parlant i sentint havane-
res cada diumenge de 10 a 11 del matí i amb les reedicions del 
diumenge a la tarda de 6 a 7 i els dimecres de 7 a 8.

La primera havanera que escoltarem és de les més antigues 
de les que es canten a casa nostra. Recopilada l’any 1948 pel 
músic Xavier Montsalvatge en el seu Álbum de habaneras, con-
serva excepcionalment el sabor de l’havanera cubana i la seva 
lletra transmet com cap altra la nostàlgia de temps passats que 
no han de tornar. Aquí teniu la versió d’Alfons Carreras i Càs-
tor Pérez de “La reina del placer”.
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L’estructura del programa constarà d’un tema central que li 
donarà el nom, i diverses seccions fixes que en un principi vo-
lem que siguin: “Curiositats”, “Agenda” i “Peticions” dels oïdors.

El tema central s’articularà sobre un tema monogràfic de-
senvolupat per nosaltres i, quan sigui possible, amb el suport 
d’un professional expert, o serà una entrevista a un personat-
ge o personatges del món de la música, literatura, docència, 
periodisme relacionats d’una manera o altra amb l’havanera, 
que ens donaran el seu punt de vista o ens parlaran de la seva 
trajectòria professional.

Alguna de les peces que escoltareu a Havaneres a peu de 
muralla no seran ni de les més conegudes ni la versió més po-
pular, però creiem que això ens ajudarà a assolir el nostre ob-
jectiu de divulgació de tots els estils d’havanera. Escoltem com 
canta les havaneres un mallorquí, Bartomeu Nicolau Morlà, 
Tomeu Penya. El títol no enganya pas, “Havanera”.

Quant a les seccions, la de “Curiositats” serà ben bé això: 
fets, esdeveniments, publicacions, comentaris poc coneguts 
però que poden ajudar a comprendre alguns aspectes que no 
quedaven prou clars i que en alguns casos posen en dubte les 
versions oficials.

Malgrat que les havaneres més conegudes les podem escol-
tar a tots el mitjans i xarxes socials, i de ben segur que molts 
de vosaltres les teniu a les vostres llars en format vinil, CD, 
DVD o, fins i tot, en casset, potser us fa il·lusió escoltar alguna 
versió concreta de les moltes que existeixen d’algun grup, cor 
o bandes poc coneguts. És per això que atendrem les vostres 
peticions fetes al nostre correu electrònic info@habanavieja.
cat, en la nostra secció de “Peticions”.

La darrera secció serà l’“Agenda” d’actuacions, on podreu 
seguir totes les cantades d’havaneres que tinguin lloc a la nos-
tra comarca i comarques veïnes, per si us ve de gust assistir-hi.

Sentirem ara una havanera escrita l’any 1892 pel músic 
Eduardo Sánchez de Fuentes, de la qual es van fer nombroses 
versions: “Tú”. La més cantada a casa nostra, a més de modi-
ficacions substancials en la lletra, també substitueix el nom de 
“Tú” per “Tecla”. Ens la canten Cavall Bernat.
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la cantada d’HaVaneres de calella de palaFrUgell

Avui parlarem de la que ja s’anomena “la mare de totes les 
cantades”, la Cantada d’Havaneres de Calella de Palafrugell, 
que l’any 2016 ha celebrat els primers cinquanta anys de vida.

Volem començar amb la versió de Port Bo de “La bella 
Lola”, pel fet de ser una de les que ja es va cantar a la primera 
edició. Està considerada com una havanera pura, molt ben 
conservada en forma i estil.

Però per entendre’n tant el naixement com la continuïtat 
en el temps, cal que anem enrere i coneguem d’on ve aquesta 
passió de Calella per les havaneres i a quins llocs es manifes-
tava.

No tractarem avui, però, els orígens de l’havanera i la seva 
difusió, ja que tenim previst fer-ho més endavant en un progra-
ma monotemàtic.

Bé, és cap a la meitat del segle xix quan la taverna passa a 
ser definitivament el local central de la vida col·lectiva de Ca-
lella i, per tant, on els pescadors i tapers, ambdós col·lectius 
amb una àmplia tradició cantaire, cantaven no només hava-
neres, sinó valsets mariners, masurques, cançons de taverna, 
boleros, sardanes, tangos…

Parlant de tavernes, us posem ara la nostra “Lola la taver-
nera” més llatina, com a homenatge a totes les taverneres de 
l’època.

Moltes d’aquestes cançons, la majoria en castellà a causa de 
la procedència d’ultramar, de l’illa de Cuba principalment, es 
transmetien de forma oral i moltes vegades de forma incomple-
ta, la qual cosa facilitava el que podríem anomenar “versions”, 
però no existia en molts casos ni lletra ni partitura escrites.

La por que la majoria d’aquestes cançons es perdessin en el 
temps, els records que li explicava el seu avi dels seus viatges 
a Cuba i les cantades d’havaneres que es feien a la seva casa 
de Tamariu porten Joan Pericot a convèncer Frederic Martí i 
Carrerras i Francesc Alsius i Granés a fer una recopilació de 
lletres i partitures de les havaneres més antigues, que veuen la 
llum en el preciós llibre Calella de Palafrugell i les havaneres.
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