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El cant de la senyera: un cant
per a un poble i una bandera
La senyera té també el seu cant, un
himne de lloança de la bandera de les
quatre barres, compost a finals del segle
xix en ple apogeu del Modernisme.
El Cant de la Senyera fou escrit per
Joan Maragall i musicat per Lluís Millet.
Va ser compost com a himne de l’Orfeó
Català i estrenat a Montserrat el dia 11
d’octubre de 1896 durant la cerimònia
de la benedicció de la senyera de l’Orfeó
duta a terme pel bisbe Josep Morgades.
El Cant de la Senyera fou prohibit
oficialment durant l’època franquista i és
considerat un dels himnes de Catalunya
juntament amb el Cant dels Segadors.
Lluís Millet i Pagès va néixer al
Masnou el 18 d’abril de 1867 i morí a
Barcelona el 7 de desembre de 1941.
Estudià música al Conservatori del
Liceu i fou deixeble, entre altres, de
Josep Rodoreda i Felip Pedrell. La seva
activitat professional fou dedicada a la
música, i va destacar en el camp coral i
en la formació de músics. Amic d’lsaac
Albéniz, Francesc Alió i d’Amadeu
Vives, amb qui coincidia en locals com
el Cafè Pelayo, fundà amb Amadeu
Vives l’Orfeó Català l’any 1891: serà a
l’Orfeó que Millet dedicarà pràcticament
tota la seva vida. Coincideix l’època
amb una revifada també de la ciutat de
Barcelona en el marc de l’Exposició
Universal de 1888. Lluís Millet també
creà revistes, promocionà festes de
la música catalana, impulsà el cant
popular religiós, musicà partitures
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Orfeó Català al Palau de la Música

populars —com, per exemple, El cant
dels ocells— i és un dels més destacats
components del Modernisme musical
català, hereu dels Cors de Clavé.
Pel que fa a Joan Maragall, insigne
poeta de la Renaixença, fou un dels
màxims representants de la literatura
catalana del segle xix i impulsor de la
recuperació de la cultura i de la llengua.
Heus ací la lletra del Cant de la
Senyera:
Al damunt dels nostres cants
aixequem una Senyera
que els farà més triomfants
Au, companys, enarborem-la
en senyal de germandat!
Au, germans, al vent desfem-la
en senyal de llibertat.
Que voleï! Contemplem-la
en sa dolça majestat!
Al damunt dels nostres cants
aixequem una Senyera
que els farà més triomfants
Oh bandera catalana!,
nostre cor t’és ben fidel:
volaràs com au galana
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pel damunt del nostre anhel.
Per mirar-te sobirana
alçarem els ulls al cel.
Al damunt dels nostres cants
aixequem una Senyera
que els farà més triomfants.
I et durem arreu enlaire,
et durem, i tu ens duràs:
voleiant al grat de l’aire,
el camí assenyalaràs.
Dóna veu al teu cantaire,
llum als ulls i força al braç.
Al damunt dels nostres cants
aixequem una Senyera
que els farà més triomfants.
L’Orfeó Català va ser fundat el dia
6 de setembre de 1891 per Lluís Millet
i Amadeu Vives; el primer concert,
amb obres de Vives, Millet, Alió o
Enric Granados, fou el 31 de juliol de
1892. L’Orfeó esdevingué lloc d’estudi
i de perfeccionament en pràcticament
totes les disciplines musicals i ajudà
al renaixement musical de Catalunya,
emmarcat en els compassos de la
Renaixença i el Modernisme; féu
una gran tasca de recuperació de les
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melodies i les cançons populars
catalanes com ara El noi de la
mare, La filadora o Els tres
tambors. Vinculat en aquella
èpo ca al catalanisme polític de
tendència conservadora, l’Orfeó
s’expandí per diversos indrets de
Catalunya establint les bases per
al lideratge musical al territori i
vertebrant la creació de desenes
d’orfeons arreu del país.
La seu de l’Orfeó Català és
al Palau de la Música Catalana.
Després de passar per diversos
espais i haver d’anar buscant sales
per a fer-hi els concerts, Millet
i Joaquim Cabot —president
de l’Orfeó en aquella època—
decideixen que és necessària la
construcció d’una seu estable per
a l’Orfeó en la qual hi hagués una
bona sala d’audicions. Així, doncs,
és encarregada la construcció
del Palau l’any 1905 —en uns
terrenys adquirits al barri de Sant
Pere un any abans— a l’arquitecte
Lluís Domènech i Montaner,
que, juntament amb Josep Puig
i Cadafalch i Antoni Gaudí,
fou el màxim representant del
Modernisme arquitectònic català,
i autor també d’edificis com la
Casa Lleó-Morera o l’Hospital de
Sant Pau; la decoració del Palau
és obra de ceramistes, vidriers,
mosaïcistes i escultors com
Eusebi Arnau o Pau Gargallo.
Subvencionat íntegrament pels
socis membres de l’Orfeó i col·locada
la primera pedra el 23 d’abril de 1905,
el Palau fou inaugurat pel cardenal
Salvador Casañas el 9 de febrer de
1908; les obres representades aquell dia
mostren força el pensament de Millet
i el seu cercle més pròxim: El cant
de la Senyera —símbol d’identitat—,
Els Xiquets de Valls, de Josep Anselm
Clavé —artífex de la recuperació del
cant coral català—, La Mare de Déu,
d’Antoni Nicolau —peça popular
recuperada per Nicolau el mateix any
1908—, i l’Al·leluia de l’oratori El
Messies de Händel. El Palau és la sala
de concerts més emblemàtica de tot
Catalunya i continua la seva tasca de
formació i expansió de la música i del
cant coral.

segle xix utilitzaven d’una
manera aclaparadora termes
com escut, penó o, simplement,
quatre barres. No és fins a la
darreria del segle xix que apareix
i es consolida el mot bandera,
acompanyat de diferents epítets.
Fins aquell moment, la paraula
senyera roman pràcticament
restringida a l’àmbit poètic o
narratiu, amb el sentit original
medieval.

Nacionalisme musical

Per què els catalans en diem
senyera de la nostra bandera?
La vexil·lologia (disciplina que
estudia les banderes) considera ac tualment una senyera qualsevol
estendard o guió que fa d’ensenya
d’alguna corporació, tot i que en l’edat
mitjana tenia el sentit d’emblema
personal d’un cavaller.
Estrictament, doncs, el mot senyera
és mal utilitzat si l’apliquem a qualsevol
bandera nacional, incloent-hi la de
Catalunya. I és que, de fet, no fa pas tant
que hi ha l’expressió la senyera per a
referir-nos a la bandera catalana.
Malauradament, no existeix cap
recerca contrastada que ens permeti datar aquesta associació. Els
assagistes, literats i periodistes del

Quan es comença a utilitzar
el mot senyera per a parlar de la
bandera de Catalunya, al tombant del segle xix, se sol indicar
expressament que és «la senyera
de les quatre barres», fet que
demostra que l’associació encara
no s’ha establert, o almenys generalitzat. Sí que es pot assegurar,
en canvi, que a les acaballes de la
dècada dels setanta la substitució
ja és ferma.
Per tant, aventurar-nos a donar
una data per a l’inici de la utilització de la senyera com a bandera catalana per antonomàsia és
difícil. Proposarem aquí una cronologia, basada en un fet anecdòtic però real. En 1896 s’estrena
El cant de la senyera, titulat originalment El cant de la bandera
per Joan Maragall. Aquest és l’origen d’una confusió no aclarida del tot
encara ara: ¿Millet li va canviar el nom
perquè feia referència a la senyera de
l’entitat, o ho va fer tot i referir-se a la
bandera catalana? En qualsevol cas, a
la primeria del segle xx es va fer servir
preferentment el terme bandera catalana. Durant els anys del franquisme,
com és conegut, la prohibició de l’himne
Els segadors portà a la utilització de El
cant de la senyera com a succedani de
l’himne nacional.
Aquest fet hauria ajudat a consolidar el mot senyera en substitució
del de bandera en l’àmbit del catalanisme polític, motiu pel qual, arribats
a la Transició, la senyera ja s’identifica plenament amb la bandera de
Catalunya. ◆
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