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ll -lustríssim senyor alcalde, autoritats. senyores
i senyors:

Qu e ell una èpoc," en què la tecnologia{ la
ci ència i el ¡-<;C iUi1 a li sme dom inen el m ón,
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Manl'esa segueixi celebrant amb fe i entusiasme
uns fets que la hist òria, la t radició i la f e sit uen
a la bai xo Eda M itjan a no dei xa de ser la
mos ra d'un poble fidel, amant ¡ responsable
de les seves tra dic ions I dels fets misterlosos,
que enalteix i ennobleix l'esperit dels manresans.
Els Cc talar s som gent de .l'adici ó; per' aix ò
t enim sempr e pr esent la nostra hi st òr ia i
M anresa, am b les Fest es de la LI U111 { ens
demost ra que l'esperit dels catalans segueix viu
i esperançat en ei seu futur.
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Les f estes de la Llum són per mi una estampa
Vivent, h o -ecord de la meva infantesa, de Quan
Ia meva ma re, perel udarnen t enamorada de
Manresa, ens ensenyava a ml I als meus germans
els goig s de la Llum i ens els feia cantar
ine x cusablem ent, en a q uel l es dates
assenyalades, oferint-nos sequrdament la dolcesa
d'unes ametlles molt grans 1 granelludes que
amb pro u f ei nes ens cab ie n a la boca.
"

La imagi naci ó desbordada d'infant em feia
veure cada any, des del terrat de la casa on
viv íem a la carretera de Vic, com des de la
Muntanya de M ontserrat, que teníem enfront,
brillava un raig de llum que segur devia ar ribar'
a Manresa on es reparti a pel' damunt de t ota
la Ciutat, en no trobar el seu destí a l'esçl ésta
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del Carm e derruïda en temps de foscor i de
guerra . És pel' això que quan d'adult vaig saber
s'havia obert novament al culte vaig sentir
renéixer dintre meu l'esperança que el missatge
"d'aquella Llum resplendent, tan genti l, tan
clara i pura ... es renovava en l'esperit de tots
els manresans.

punitives com és ara l'excomunió (que per altra
banda segur que en els nostres temps no tindri en
el matei x impacte en cap sentit) .
El que sí que és cert per mi és el fet que "Aquell a
llum resplendent" no solament va ser un
missatg e de l'Altíssim per a la pau espiri tua l
dels manresans sinó que va i l-Iuminar els
manresans i els va donar la força moral i
esoi rltua I per a frontal' eI futu l' escrivi nt una de
les pàgines més fecundes de la història de la
Catalunya moderna.

r¡

No és la meva intenció explicar totes les
vicissituds històriques que detallen la
construcció de la sèquia, el transvassament del
riu Llobregat i el Misteri de la Llum, ja que
els historiadors de casa nostra i molts dels
prego ners que m'han precedit ho han exposat
amb molt detall i major coneixença. Únicament
voldria fer referènc ia a una constant de la
hi stòri a, perquè si bé el món i le s seves
circumstàncies han evolucionat de forma
realment significativa des d'aquell s temp s
llunyan s de l'Edat M itjana, els homes i les seves
circumstàncies segueixen discutint i enfrontant
se per causes similars.
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No m'entretindré tampoc a descriure les grans
geste s dels manresans, cosa que per altra
part j a han fet els nostres historiadors, però sí
que vu II ap rofu nd i r en un aspecte de Ia vi da
cultural de Manresa que, a princip is del segle
XX , en el si d'una societat indust ria l i
progressista, va constituir una iniciativa que
ha marcat la vida de molts manresan s i ha
portat un missatge cultural i socia l per tot
Catalunya .

El transvassament del Llobregat cap a Manresa
per abasti l' Ies necessitats bàsiques deIs seus
ciutadans va revoltar les autoritats,
eclesiàstiques a l'època, i les poblacions
afectades per Ies suposades Iesi ons aIs seus
béns, sense contemplar el que pot ser un recurs
natural més ben distribuït i utilitzat. En els
nostres temps on impera el criteri de la
soIidaritat i la global itzaci Ó, es produei xen fets
similars amb reaccions paral·leles a les de la
gent de l'Edat Mitjana, això sí, sense accion s
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En aquesta Casa Consisto rial, el 6 d'octubre
de 1901, membres d'entitats locals i un nombrós
grup d'entusiastes, impulsats pel Mestre
Estanislau Casas, van constitu il' l'Q deó IVI anresà
"per tal de difondre i consolídar la Llengua
Catal ana mitjançant el llenguatge unive l'sal de
la música, a través del Cant Coral" . Es va
nomenar president de l'Orfeó el Sr. Josep
Jordana, di recto l' eI mestre Estan isIau Casas
í eI Sr. Anton i Gi l'bau corn a sots-d i recto l' i
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aquell matei x dia es van inscriure 75 cantaires.
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Després de la fundació de l'Orfeó Català el
1891, van ser moltes les iniciatives encaminade s
a constituir nous Orfeons per tot Catalunya.
Aquesta iniciativa, sorgida de l'impuls que Clavé
va donar al cant corall va estimular una nova
societat catalana que veia posada al seu abast
la possibilitat de conèi xer¡ interpretar i gaudir
la mú sica, sense cap tipus de barrera cultural
i social, fins i tot sense tenir conei xements
bàsi cs de Ies tècn iques deI IIenguatge mu si cal.
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Ràpidament les inquietuds culturals dels
man resans es van canso Iida r en Ia crear ió de
l'Orfeó Manresà. Des d'aleshores la flama de
l'Orfeó es manté encesa¡ tot i que en una època
tenebrosa va quedar en' brases¡ que van permetre
un nou abrandam ent d'aquella flama m ai
extingida i és per això que avui podem iniciar
les celebrac i ons del pr imer centenari del nost re
Orfe ó.
Dic no stre perquè pen so que aque sta és una
insti tu ció que pertany a tots el s man resans i
molts dels que avui són responsables de la vida
cultural de la nostra ciut at s'ha n r ela cion at
d'al guna ma nera amb l'orfeó, j a sigui ca ntant
o o rgan itzant tot ti pus d'actes i ceIeb rac i ons
conjuntament
La meva relació amb l'Orfeó Manresà, i sobretot
l'estim a i l'admi raci ó que li tinc, forma par t
fonam ental de la m eva infà ncia a M anresa, j a

que eI meu pare en va ser e I presi dent des deI
1 7 de febrer del 1935 fin s a l'any 194 7.
Aquest pe rícde amb Ia 9uel'ra civi I entrem i 9 i
una postgu erra amb unes enormes restriccions
a tot ti pus de mall ifeslaci ons cultu rals va marcar
pr ofundament l'esperit nacionali sta dels
m anresan s i, especialment¡ del s amants de la
música en tots els actes i celebracions .
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Penso que difícilment es pot conèi xer la gran
transfo rrnac i cuItu ra I de lVl anresa en eI segle
XX sense tenir en com pte una institució que li
ha donat caràcter i que ha presidit la majoria
deIs acte s social s, poI íti es ; cuItu ra Is que s'han
dut a terme al llarg de 100 anys , a més de
p romou re t ot a classe d'acti vitats encaminades
a la formació i projecció soci al i cultural de la
soc iet at manresan a a r reu de Cat alu nya, a i x í
com a Ia resta d'E u rapa .
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És per tot a ix ò que, amb m otiu del cente na r i
d'una inst itució tan emblemàti ca i profund ament
arrelada a la cultura i a les tradicions de la
IVI anre sa moderna. he cregut qu e mere: x ia la
pena de dedicar el preg ó a l'Orfe ó Manresà.

No em referiré al s últims 50 any s de l'institu ció
per recents i viscuts per molts dels que són
aquí, sinó que voldria fer referènci a a l'època
apassionada I rornànti ca de la renai xença que
va despel'tar l'entu si asm e i eI sentit patri òti e
de molts cat a lans que, a tr avés del moviment
LI,
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co ral cata I à, van trobar Ia manera de senti l'
se més catalans¡ més cultes i més capaço s de
de la músi ca.
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Després de la seva fundació, l'Orfeó comença
a treballar inten sament en un humil estatge al
carrer d'U l'geli, oferint la seva primera actu ació
el novembre de 1902 al Santuari de la Mare
de Déu de la Salut, de Viladordis. Ja l'any 1903
en un solemne concert al Conservatori i pel
damunt dels seus cants va voleiar la senyera,
que en un acte solemníssim havia estat beneïda
el matí a Ia seu basí Iica. En aq uest con cert,
Àngel Guimerà va obsequiar a l'Orfeó amb la
llet ra d'un himne que va ser musicat pel mestre
Casas i es va estrenar l'any 1905. Àngel
Guimerà va ser nomenat soci d'honor de l'entitat.
Dissortadament l'any 1905 el seu director i
fu ndador va mo l'i l' deixant ode l'Orfeó; pe r ò
va reprendre ràpidament l'activitat de la mà
del Mestre J ovés qu i feu has Ilada l' la seu de
l'entitat al carrer Sobrerroca, iniciant una
floreixent etapa d'activitat artísti ca amb la
pa rti c i pac i ó en totes Ies festes de ca l'à cte l'
cultural de la Ciutat. Amb més d'un centenar
de cantaire s, el 1908 el Mestre Joaquim
Pecanin s, deixeble de Lamote de Grignon, va
assumi l' la direcció de l'Odeó donant-l i una
gran dimensió artística que el va portar a assolir
un extrao r di nari pre sti 9i arreu de Catal unya.
Lamote de Grignon va ser nomenat el 1909
me str e honorari de l'Orfeó Manresà.

FOLI en aquella època en què l'Orfe ó. a més de
les seves activitats de Cant Coral, començà
altres menes d'activitats artístiques, situant-se
com a vèrtex de la vida mu sical i artística de
Ia c i uta t. L'a n y l 91 O l'O rf e i n i ei à una
publicació m ensual que amb el títo l de
"Cròn iques " era un vehicle d'informació i de
relació per a tots els cantaires i seguidors de
l'entitat. També serví per estimular l'interès
deIs ciutadans pel' Ies activi tats que l'O rfeó,
per mitjà de la seva secció denominada "Hores
d'Art", organitzava durant l'any pel' donar a
conèixer nove s obres¡ autors i intèrprets.
Pecanins va introduir en aquella època la dansa
rítmica del sistema Dolcroze i, juntament amb
Joan t.lonqueres, van con stituir una secció
d'aquesta especialitat en el propi Orfeó.
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L'ab l'i I de 1914 i en un extrac l'di na l'i concert
al Palau de la Música Catalana va donar a
conèixer l'obra "Captant" del Mestre Nicolau
que, juntament amb la "Mort de l'Escolà" que
l'Orfeó Manresà ja havia interpretat
anteriorment, formen part de les obres de més
calat artístic de les que composà Nicolau .

1
J

EI 1918 i per iniciativa de l'Orfeó es va celebrar
en aquest saló de sessions la primera Assemblea
dels Orfeons de Cat alunya, que al llarg de la
història ha esdevingut el que avui és la Federació
d'E ntitats ora Is cata Ianes i que ag l'upa més
de 450 entitats corals de tot Catalunya.
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El M est re Miquel Blanch s'encarregà de la
di recció de l'Orfeó Manr esà el 1921 i novament
donà un fort impul s a les acti vita t s de l'Orfeó,
que l'any 1927 celebrà les seves noces d'ar gent
interpretant la Missa del Papa Marce l de
Palestrina a la Basílica de la Seu i l'Oda a
Santa Cecília de Haendel al Teatre Gran l<ursal.
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Quan l'any 1935, el meu pa re, Fra ncesc
Busquet s, va ocupar la presid ència de l'Orf eó,
la vida musical i artística de Manresa era molt
intensa sempre de la mà de l'Orf eó i així
canei xem que, entre ai tres acti vitats, "H ores
d'Art" orga nitzà un concert commemorat iu del
250è aniversari del na i xement de J . S.Ba ch de
qui l'any 2000 tot el món ha commemorat el
250 è aniversari de la seva mort.
A mb una gra n act ivi tat de concerts de l'Orfeó,
recita ls de lied er, concer ts inst rum ent al s¡ van
transcór rer els anys 1 9 3 5 i 3 6 f i ns Que Ia
guer ra Civi l va inte rrompre la normali t at. Les
act ivi tats de l'O d eó M an resà van queda r
suspeses amb l'assassinat del mestre Blanc el
dia 11 de set embr e del 36 i el tancament de
l'estatge social, quedant dispe rsat s els cantal res
i direct ius de l'O deó que pat í¡ a més, una fo l'ta
rep ressi ó i pe rsecucí Ó. F I ns l'any 194 1 no es
re l nic iar ia de forma molt pr ec àr ia la vi da
music al de Manresa i la de l'Orfeó quan el
mestre AglJstí Colli successor del mestre Blanc ,
va p rendre la batuta per di ri gi r la "Seccl ón
Coral M ixta " del Conservat ori M unicipal de
MÚSi ca de M an r esa. Sota aquest nom

l.l.U M
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s'aplegaren la majoria dels cantaires de l'Orfeó,
j¿¡ que no era perm ès utili t zar el nom d'Orfeó
Manresà per prohibi ci ó expres sa del s qui
governaven en aquell moment.
Amb aquest nom es van ree mpe ndre les
a e t iv i ta t s cor a I s de l' O t'f eó¡ a i x í com
l'orqan ització de tota elasse de conce lis i recit als
que van per met re norma Iitza r la vida cultu ral
manresana. No f ou fi ns a Is anys 1 9 4 7/4 8 que
va ser possible utili tz ar públ icament el nom
d'O deó M all resà, si bé a casa nostra semp re
es va parlar de l'Orfeó i no de la "Sección Coral
M ix t a",

Vull recorda r que en aquella època els concerts
se celebr aven a la "Sa la de Actes del Grupo
Escolar Generalisi rno Franco", originàriament
denom inat Grup Escolar Renaixença, i es allí
on els diumenges a la tarda, habillats amb els
nostres vestits més f estiu s, anàvem a sent i r els
concerts d'arti stes que posterio rm ent van tenir
gra n fama I pr esti gi, com la Sra. Victòri a dels
À ngels; el trio amb els S rs. B uquet, Trota i la
Sra. Maria Canela; la Sra. Rosa 1\11. Kuchar ski:
El duo de vi al í i pi an o S r. M ac ià i S ra .
Carbonell } etc.
Aquests conc ert s¡ junt amb els de " Orfeó (o
Secclón Coral M ix t a), f ore n les pr im eres
experi èneies de m úsi ca en vi u de la meva vida,
que tant han influrt en la meva vocació pel món
de la música,
I. i: "I
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i concerts a diferents llocs de Catalunya, a més
de Manresa.

En els documents de les cròniques de l'Orfeó
no es mencionen mai les activitats que els
canta i res de l'Orfeó van du r a te rrne sota Ia
direcció del mestre Coll amb la denom inac ió
de "Sección Coral Mixta", ja que per les raons
exposades no podien manifestar-se públicament
com a activitats de l'Orfeó Manresà. Considero
de ju sticia per a tots els qui van mantenir viva
la flama de l'Odeó amb un nom forçadament
canviat, amb els inconvenients i riscos que ai xò
campo rtava, reivi nd ica r com a fet natu ral Ia
inscripció d'aquestes activitats en els anals del
propi Orfeó, ja que aquest ferment fou el que
va permetre que fos possible, en el seu moment,
tornar a fer reviure l'Orfeó amb el seu nom
propi.

Només voldria acabar la molt resumida història
dels primers 50 anys de l'Orfeó, mencionanl
que el mestre CaII conti n uà di r i9 int-I o du rant
més de 28 anys, portant-lo a r reu del món amb
grans èxits i elevat prestigi.
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Fa més o menys 50 anys que no visc a l\JIanresa,
pe rò mai he dei xat de sentir-me manresà i
d'interessar-me per la v ida de la meva ciutat,
especial ment per IEl. seva vi da cu ltu ra I. És per
això que no voldria acabar aquest pregó sense
fer esment d'un dels aconte i xements cu ltu ral s
més recents i de I qu e em sento mo It orgu IIós
com a manresà. La inauguració de l'edifici que
acollirà l'exposició permanent de l'obra, la
biblioteca i l'ar xiu personal del Sr. Josep
l\JIestres Cabanes , de qui sóc un fervent
admirador com a pintor, gran mestre de
perspectiva i escenògraf un iversal, creador de
les escenografies que més nom han donat al
món de l'òpera del nostre país. Em va cabre
l'honor de participar en l'acte d'homenatge que
se li va oferir al Gran Teatre del Liceu amb
mot iu de ls seus 90 anys , organitzant una
exposici ó de Ies seves obres més rep resentatives
i una reposició de l'escenografia de l'òpera "Els
Mestres Cantai res de Nu rembe rg" de Richard
Wagner.

A la documentaci ó que ens va lleqar el meu
pare queda constància de què l'ú ltim concert
de l'Orfeó abans de la guerra va fer-se el dia
21 de juny de 1936 a les sis de la tarda i que
de l'any 1941 fins a l'any 1947 l'O rfe ó va
celebrar més d'una trentena d'actuacions, tant
a M amesa com a la resta de Catalunya i en
a lguns casos per les "Fiestas de la Misterio sa
Luz".
EI 1948, Ia vig íl ia de les Festes de la LIurn, va
reaparèixer com a Orfeó Manresà i el 12 de
juny d'aque II any es va celebrar un conce rt aI
Teatre Conservatori d'homenatge al mestre
Mi quel Blanch. A pa rti r d'aque II moment Ies
activi tats de l'Qrfeó es van reem prend re cada
vegada amb més normal itat, organitzant actes
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Aquell a LIum Resp Iendent que va pIanar sob l'e
M an resa eI 13 4 5 és evi dent que va ferti Ii tzar
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en l'esperi t dels manresans fo rjant uns ciutadans
cuItes,' emprenedo l' S I entu si astes que han fet
de Manresa el vertader cor batent de tot
Catalunya amb iniciatives í gest.es que marquen
la nostra històr ia.
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Josep M. Busquets i Galera
nascut Z\ Ma nresa l'any 1934
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