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Pregó del cor Lo Pom de Flors
en motiu de les Festes de Tardor

Bona nit!
Senyor Alcalde, senyor Regidor de Cultura, regidors i regidores, veïns i
veïnes de Sant Just.
En primer lloc voldria felicitar a les entitats que m’han precedit pel seu
aniversari i sobretot per la feina feta.
Felicitats Agrupació Sardanista Sant Just!
Felicitats Associació de Veïns Sant Just!
I felicitats Club de Bàsquet Sant Just!

Aquest any el cor Lo Pom de Flors celebra el seu 125è aniversari una
efemèride molt significativa i alhora sorprenent.
Com és possible una entitat tan longeva?
Com s’entén que un conjunt d’homes que majoritàriament no saben de
música es dediquin a cantar?
Com poden ser tant anys d’activitat?
On està el misteri?

Pot ser que aquest 125 anys siguin culpa d’on som, Sant Just Des-
vern. El nostre poble gaudeix d’un associacionisme viu i variat: clubs es-
portius, de lleure, de cultura, de voluntariat, de defensa d’interessos
col·lectius i d’un bastió cultural com és l’Ateneu. Sant Just té ganes de
ser poble, de viure agermanats, de promoure les tradicions i d’estimar el
país. Realitats i sentiments que impregnen Lo Pom de Flors.

Però pot ser que aquest 125 anys siguin culpa del nostre entorn. Es
veritat, nosaltres tenim seguidors i seguidores allà on actuem. Persones
que els agrada sentir-nos cantar, que aplaudeixen amb força les nostres
actuacions, que ens compren la loteria de Nadal, que omplen la cistella a
les caramelles, que col·laboren en els nostres actes. El més sincer agraï-
ment a la Elena, el Celes, l’Urbano, el Lluís Rambàn i a tants i tants
companys de camí. Qui no s’enrecorda d’en Pere Masó, l’Elena del Ca-
sino, la Pepeta Casals, la Sra. Petit...
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Permeteu-me també anomenar en Mateu Badell, de record ben pre-
sent, la seva dona Esther i la seva germana Palmira que sempre han es-
tat al nostre costat.

Però pot ser que aquest 125 anys siguin culpa dels àpats que fem. Ce-
lebrem amb coca i cava el final de curs, tant per Nadal com per Sant
Joan. Fem el dinar de caramelles amb una llarga i variada sobretaula.
També són cèlebres els esmorzars de jabalí que caça el Cisco. I com no,
els sopars previs a l’assaig a la taula rodona del cafè de l’Ateneu, on el
primordial és enredar la troca i dir mitges veritats. 

Però pot ser que aquest 125 anys siguin culpa de la sortida de cara-
melles. A qui no marquen les hores d’autocar o les notes de l’acordió del
Josep Maria o les xerreres de l’Estanis o les explicacions d’en Marcel·lí
o, sobretot, les visites a tot tipus de pedres que planifica el Pere. 

Però pot ser que aquest 125 anys siguin culpa dels nostres directors.
Els mestres si que en saben de notes i de ritmes i de col·locar la veu i d’o-
brir la boca i de respirar. En saben tant que a vegades no els entenem. Si
ara fluix, si ara fort, si ara piano,... que si no veiem que posa a la partitu-
ra, que si no els mirem a ells, que sinó fem cas a les seves senyals... Jo
tinc presents el Mestre Mañé, el Mestre Coll i el Mestre Ollé, a ells i a
tots els altres directors el nostre més gran afecte, gràcies per la paciència
tinguda i gràcies per creure en nosaltres.

Però pot ser que aquest 125 anys siguin culpa dels cantaires del cor.
Famílies com la Santacana, la Malaret, els Ribes, els Pagès, els Cortès,
els Farigola, els Mitjans, els Sanchís, els Pascual, els Casas, els Navinés,
els Rañé, els Saura, els Campañà, els Alias, els Camats i tantes altres que
han aportat les seves veus. Qui no té un parent que hagi cantat al cor?

Permeteu citar dos cantaires amb una llarga trajectòria: el Jaume
Bosch i el Josep Sala. Igualment deixeu-me citar a un cantaire que can-
ta des d’abans del 1936, l’Alexandre Lázaro.

Però pot ser que aquest 125 anys siguin culpa d’altres fets i realitats.
Espero conèixer-los ben aviat. 

I ja per acabar, un desig, un desig compartit amb tots els pregoners:
BONES FESTES DE TARDOR!

Sant Just Desvern, 13 d’octubre de 2006
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Les celebracions del 125è aniversari
del Cor Lo Pom de Flors (1881-2006)

“Un grup d’amics de la música fundà al 1881 el Cor Lo Pom de Flors a
Sant Just Desvern, una petita vila amb 1000 veïns propera a Barcelona.
Avui, a l’any 2006, el Cor Lo Pom de Flors celebra 125 anys.

És un aniversari que ens omple de joia i alegria per diversos motius:
Estem contents en tant que entitat social.  Darrera aquesta fita hi ha

moltes aportacions. Han sumat esforços molts i molts cantaires, uns
grans directors i un públic fidel que sempre ens ha acompanyat i ajudat.
Una pinzellada històrica del cor esta recollida en el programa d’actes del
125è aniversari 

Estem contents en tant que entitat musical. Són molt poques les so-
cietats corals que continuen conreant el repertori del Mestre Clavé a
veus iguals d’home, no més d’una vintena a tot Catalunya. Lo Pom de
Flors s’hi ha mantingut des de la seva fundació i a més a més amb un ni-
vell musical prou digne. 

Estem contents en tant que entitat santjustenca. Aquest és un vincle
real. El cor ha conservat les caramelles, ha actuat sempre per tota la po-
blació i la majoria de cantaires en són veïns. A més a més, Lo Pom de
Flors deu ser l’entitat més antiga de Sant Just.

Així doncs, plens d’il·lusió volem celebrar una commemoració ben
lluïda, que complagui als cantaires, als socis de l’Ateneu i a tots els veïns
de Sant Just.”

Aquestes paraules iniciaren els actes commemoratius del 125è ani-
versari del Cor Lo Pom de Flors i s’han fet presents en el conjunt d’actes
realitzats. Una festa que s’ha perllongat al llarg d’un any i ha permès
aflorar l’orgull de formar part del cor.

Dos concerts han deixat un gran regust de boca. El concert comme-
moratiu dels 125è aniversari i el realitzat pel conjunt vocal Slava de
Maastrich, Holanda. Ambdós foren exponents del cant a veus iguals d’-
home, una forma de cant coral molt valorada internacionalment.

El cor va actuar acompanyat per l’Orquestra de Cambra Vila de Grà-
cia i presentà un repertori basat en les obres del Mestre Josep Anselm
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Clavé, un fet poc usual en els nostres dies degut a la dificultat de les ma-
teixes. Així es cantaren La font del roure, Les flors de maig, Els pescadors, A
Montserrat, Lo pom de flors i La maquinista. I com no podia ser d’una altra
manera el repertori es completa amb les peces que han acompanyat al
Cor aquests darrers anys: Aromes i Perfums, El meu avi, Maite i Jovenívola.
A més a més  la nostra acompanyant habitual la professora d’acordió Be-
goña Compañon ens va obsequiar amb un Pine Apple Rag i un Tango de
gran bellesa.

Per la seva banda la coral Slava sota la direcció d’en Jean Lambrechs
va realitzar a capela un excels concert que va meravellar a tots els pre-
sents. Una primera part d’obres religioses donà lloc a una segona part
amb cants cosacs, cançons de dormir i un emotiu Cant dels ocells. Les
veus d’aquests homes ens va traslladar al cel de la música, un espai on
regnava l’harmonia però hi eren presents els aguts, els greus i les veus
intermitges, un espai ple de notes que empetitia amb els pianíssims, crei-
xia amb els forts i brillava en els silencis.

Igualment seran recordades les caramelles d’aquest aniversari. El cor
es va traslladar als seus orígens, l’any 1881, i férem unes caramelles mo-
dernistes. Els nostres cants i i vestuari (carreters, traginers, pagesos i
una pubilla) traslladaran la festa a dos segles endarrera.

Un canvi temporal que també es visqué en l’obra de teatre L’adveni-
ment de la república que traslladà Sant Just al 14 d’abril de 1931 amb la
proclamació de la República Catalana per part del president Francesc
Macià. Va ser una recreació històrica d’aquest fet per part de Justeatre,
el grup de teatre local, que ens va donar la possibilitat de participar en el
projecte.

També és d’agrair la invitació de l’Agrupació Sardanista de Sant Just
de fer una cantada de sardanes durant la seva ballada en motiu de la
Festa de l’Arbre.

L’Agrupació Sardanista va celebrar el 2006 el seu 20è aniversari i
conjuntament amb ells i l’Associació de Veïns, 40è aniversari, i el Club
Bàsquet Sant Just, 50è aniversari, vàrem fer el pregó de les Festes de
Tardor del nostre poble. 

La celebració de la Diada Nacional de Catalunya, l’homenatge al M.
Clavé en la diada de Santa Cecília i el concert de nadal a la residència
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Nostra Senyora de Lorda reafirmaren els vincles del Cor Lo Pom de
Flors amb Sant Just Desvern.

De manera semblant el concert realitzat a Arles sur Tech, França,
amb el Conjunt Vocal de l’Alt Vallespir ens permeté fer amistat amb els
membres de la Federació de Cors de Clavé de Catalunya Nord.

El cor és membre de la Federació de Cors de Clavé la qual va voler
celebrar la seva assemblea general ordinària a casa nostre, l’Ateneu de
Sant Just.

Ha estat precisament l’Ateneu el lloc on s’han celebrat els actes més
sentits de la commemoració: l’acte inaugural i la inauguració del bust del
M. Coll.

Aquest primer acte del 125è aniversari fou molt intens. Per una banda,
es va descobrí l’obra Més ai! Quantes flors, litografia commemorativa de
l’esdeveniment realitzada de forma desinteressada per la Soledat Sans. En
ella la Soledat posà de manifest la seva gran categoria d’artista plàstica
amb una exuberant  buguenvíl·lea que encara avui es fa tocar amb els dits.
També va ser admirat el cartell de la commemoració fet per l’Albert Amar-
gós dissenyat a partir de la litografia. Per una altra banda es va inaugurar
l’exposició fotogràfica de la festa en que van ser especialment comentades
les fotografies més antigues. Nogensmenys emotiu va ser la cantada realit-
zada en que van compartir escenari els cantaires d’ahir i d’avui. A més a
més les autoritats locals, en Josep Perpinyà, alcalde, n’Enric Viladot, regi-
dor de cultura, i en Josep Maria Marquès, president de l’Ateneu, varen
presidir l’acte i feren costat al cor com en tota la celebració.

En motiu de la Setmana de l’Ateneu es va homenatjar al nostre ante-
rior director, l’Antoni Coll i Cruells (Centelles 1929 – Barcelona 2001).
L’Escola de Música, l’Orfeó Enric Morera i Lo Pom de Flors vàrem fer
unes actuacions per donar lloc a la inauguració del bust de bronze del
M. Coll feta pel Ramon Cuello. Aquest gran escultor  va fer immortal la
figura d’un músic excepcional i d’un gran amic de tots nosaltres. Preci-
sament va ser l’amistat que va unir l’Antoni Coll i el Ramon Cuello el
que va possibilitar la realització d’aquest treball ja que l’escultor va rea-
litzar el seu treball de forma altruista.

També va tenir un sentiment molt especial la nostra cantada en la in-
auguració de l’exposició de la Soledat Sans a la galeria d’art El Carme a
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la ciutat de Vic.  Acompanyar a la Soledat en un dia tan important per
ella va ser un honor que no oblidarem, i és que a més a més d’una gran
artista és una gran persona.

Igualment emotiva va ser la romeria a Montserrat acompanyant a la
Parròquia dels Sants Just i Pastor. Agraïments a Mossèn Anton Roca
per la bona acollida. En el transcurs de la mateixa vàrem donar les grà-
cies a la Verge pel camí fet i vàren oferir-li els nostres cants.

Finalment, la publicació d’aquesta miscel·lània és una  magnifica re-
ferència de les celebracions del 125è aniversari de Lo Pom de Flors. Una
constància documental d’una festa gaudida per tots els cantaires i desit-
gem per tots els veïns i totes les veïnes de Sant Just. Moltes gràcies al
Centre d’Estudis Santjustencs per la seva col·laboració i felicitats a l’An-
toni Fuentes i a l’Alba Ollé pels seus treballs.

Josep Figueras
President del Cor Lo Pom de Flors
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Actes del 125è aniversari del Cor Lo Pom de Flors

DISSABTE 28 DE GENER DE 2006
Sala Cinquantenari de l’Ateneu
2/4 de 7 de la tarda
Acte Institucional
Presentació: Actes commemoratius 125è aniversari
Cartell aniversari (obra d’Albert Amargós)
Litografia commemorativa (obra de Soledat Sans)
Inauguració: Exposició fotografies

DIUMENGE 5 DE MARÇ DE 2006
Parc del Camp Roig
12 del migdia
Festa de l’Arbre
Col·laboració amb l’Agrupació Sardanista Sant Just
Cantada

DIUMENGE 12 DE MARÇ DE 2006
Sala Cinquantenari de l’Ateneu
11 del mati
Assemblea General de la Federació de Cors de Clavé

DISSABTE 22 D’ABRIL DE 2006 AL MATÍ

Diumenge 23 d’abril de 2006 al mati
Per places i carrers de Sant Just
Tradicionals Cantades de Caramelles
Participació del Grup de Grallers

DILLUNS 1 DE MAIG DE 2006
Esglèsia d’Arles sur Tech
4 de la tarda
Concert
Participació del Conjunt Vocal de l’Alt Vallespir (França) 
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DISSABTE 20 DE MAIG DE 2006
Vestíbul de l’Ateneu
2/4 de 7 de la tarda
Setmana de l’Ateneu
Inauguració Bust del Mestre Coll (obra de Ramon Cuello)
Cantada
Participació de l’Escola de Música i de l’Orfeó Enric Morera.

DIVENDRES 26 DE MAIG DE 2006
Galeria d’art el Carme, Vic
2/4 de 8 del vespre
Inauguració exposició Soledat Sans
Cantada

DIUMENGE 28 DE MAIG DE 2006
Plaça Verdaguer
7 del vespre
L’adveniment de la República
Col·laboració amb Justeatre
Teatre

DILLUNS 11 DE SETEMBRE DE 2006
Parc de Pau Casals
12 del migdia
Diada Nacional de Catalunya
Cantada

DIUMENGE 24 DE SETEMBRE DE 2006
Parròquia dels Sants Just i Pastor
9 del vespre
Concert Conjunt Vocal “SLAVA” (Holanda)

DIVENDRES 13 D’OCTUBRE DE 2006
Plaça Campreciós
2/4 de 9 del vespre
Pregó Festes de Tardor
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DIUMENGE 22 D’OCTUBRE DE 2006
Ateneu
2/4 de 7 de la tarda
Concert Aniversari
Orquestra de Cambra Vila de Gràcia (direcció Francesc Rodríguez)
Begoña Compañon

DIUMENGE 5 DE NOVEMBRE DE 2006
Basílica de la Mare de Déu de Montserrat
Romiatge a Montserrat
amb la Parròquia dels Sants Just i Pastor
Cantada

DIUMENGE 19 DE NOVEMBRE

Plaça Campreciós
2/4 de 1 del migdia
Festa de la Música “Santa Cecília”: homenatge Mestre Clavé
Conferència de n’Antoni Fuentes
Cantada

DIUMENGE 17 DE DESEMBRE DE 2006
Residència Nostra Senyora de Lourdes
5 de la tarda
Concert de Nadal

DIUMENGE 28 DE GENER DE 2007
Restaurant El Punt
2 del migdia
Festa cloenda 125è aniversari 
Dinar de germanor
Presentació del CD

DIVENDRES 2 DE MARÇ DE 2007
Ateneu
8 del vespre
Presentació Miscel·lània del 125è aniversari
Col·laboració amb el Centre d’Estudis Santjustencs
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Patrocinadors
del 125è aniversari

del Cor Lo Pom de Flors

Mecenes
Ajuntament de Sant Just

Desvern
Federació de Cors de Clavé
Ateneu de Sant Just Desvern
Generalitat de Catalunya.

Departament de Cultura.
Centre de Promoció de
Cultura Popular i Tradicional
Catalana.

Amat Finques
Can Mèlich Club

Col·laboradors
Bright Service
La Caixa
Institució La Miranda
Bon preu – Esclat
Gestoria Brull
Cistelleria Ballart
Bon Rebost
Cafè de l’Ateneu
Estanc/Perfumeria Vila
Perruqueria Perfil
Ponny Club Catalunya
Estanc i Loteria Gaig
Odontòleg Dr. Udaeta
Margarita Confecció
Centre Òptic Ballart
Joieria Puig Alsina

Superservei Elena
Pastiseria Trilla
Pastisseria Celes
Disseny Mobles
Flors: Loreto

Agraïments per la seva
contribució al 125è aniversari

del Cor lo Pom de Flors

Soledat Sans
Ramon Cuello
Marta Balada
Albert Amargós
Lluís Rambàn
Bert Palmer
Mateu Badell i família
DCMrecords soluciones de audio
La Vall de Verç
Radio Desvern
Esplugues Televisió
Centre d’Estudis Santjustenc
Associació de veïns Sant Just
Secció de Cultura Walden 7
Grallers de Sant Just
Agrupació Sadanista Sant Just
Justeatre
SEAS, Secció Excursionista de

l’Ateneu de Sant Just
Arteneu
Orfeó Enric Morera
Residència Nostra Senyora de

Lorda
Parròquia dels Sants Just i Pastor
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Cor Lo Pom de Flors

Directors
Jordi Ollé Juhera
Joan Pascual Campreciós

Acordió
Begoña Compañon Reyero

Cantaires
Francesc Alias López
Ferran Asmarats Martí
Jaume Bosch Andreu
Josep Bullich Rañé
Marcel·li Camats Aznarez
Josep Maria Campaña Fusté
Josep Maria Campreciós Pino
Enric Canal Puy
Miquel Caparrós Carcereny
Manel Caparrós Requena
Caparrós petit
Joaquim Carbonell Calders
Ignasi Casas Cadena
Josep Maria Casas Cadena
Ramon Celma Gelabert
Albert Cortès Franch
Pere Domenech Miserachs
Josep Farigola Blay
Carles Farigola Golstein
Josep Farigola Golstein
Jordi Farràs Xarles
Jordi Figueras Piñol
Josep Figueras Raurell
Joan Gallart Malaret
Joan Garrofé Pascual

Josep Gil Durillo
Lluís Josa Porcar
Alexandre Lázaro Marquès
Rafael Malaret Amigó
Josep Maria Marquès Heid
Àngel Mora Capdevila
David Moreno Julià
Josep Maria Navinés Pujol
Jordi Nicolàs Ros
Francesc Obiols Bou
Pere Pablos García
Ramon Pagès Bofill
Sergi Parera Urpí
Pere Pascual Batet
Ramon Poll Gelabert
Pere Antòn Pruna Pons
Gustau Puigdomènech Solé
Romà Pujades Rubies
Estanislau Ribes Arenys
Josep Maria Rius Barreda
Vicenç Rodríguez Amat
Josep Sala Benet
Robert Santacana Martí
Llorenç Saura Domenech
Josep Maria Sendrós Tolsau
Oriol Soriano Garrido

Junta directiva
President: Josep Figueras

Raurell
Secretari: Jordi Farràs Xarles
Tresorer: Gustau Puigdomènech

Solé
Vocals: Joan Gallart Malaret

Pere Pascual Batet
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