Auca del Mestre Vila
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Que divulga i que recorda una vida amb molta corda
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1. Francesc Vila Gimferrer
així que neix, cridaner,
a Castellbell i El Vilar,
ja comença a refilar.

13. l'Alba que de mica en mica
es fa seva la musica.
Mestre Vila persistent
dirigeix, senzill i atent,

2. Quan el veu Florenci Vila
diu ‘Fem la mateixa fila’;
si un funda un orfeó,
l'altre és tot un director.

14. un munt d'agrupacions
fent música i fent cançons.
I brega per dur ben alt
el llistó del cant coral.

3. Però en Francesc perd el pare
i sort en té de sa mare,
que amb les ties fent suport,
portarà el xic a bon port.

15. La Capella del Burés
pilotarà com qui més
fent concerts per tot arreu,
alguns d'àmbit europeu.

4. Eixerit com és el nano
li proposen fer piano;
va sobrat; mira 'tebeus'
mentre mou les mans i els peus.

16. I fins entomarà el risc
d'enregistrar més d'un disc.
També com a pedagog
mestre Vila ocupa un lloc.

5. Superada la infantesa
se'n va a treballar a Manresa
que serà el seu primer empori
ja que té Conservatori,

17. Amb 'Joves percussionistes'
i amb un altre grup d'artistes,
'Disset i escaig',durant anys
és un més entre companys

6. on comença la carrera
de piano amb la Morera.
A Can Jorba es guanya el pa
i es fa un tip de despatxar.

18. que els dirigeix amb mà destra
i bonhomia de mestre.
Francesc Vila és un manobre
que ha deixat una gran obra:

7. Des de Castellbell va i ve
amb bici i tren si convé.
Com que és un gran ballador
no es perd cap festa major.

19. una escola a Sant Vicenç
per aprendre solfa els nens
i ha musicat mil cançons
un gavadal d'il·lusions,

8. Ve la guerra i per ben poc
no li toca anar a obrir foc.
Fa la mili a Barcelona
i els estudis perfecciona.

20. amb textos de Verdaguer
Martí Pol i Carreter...
¿No coneixeu, bona gent,
'Vent del nord', 'Plomes al vent'?

9. Al Conservatori va
ja que sap molt bé què fa
i munta un grup, La Ginesta,
amb qui dansa quan és festa.

21. O el bell cànon de l'estel
on projecta el seu anhel?
'Nadal','L'oblit', 'T'he mirat',
potser molts les heu cantat.

10. Del seu tutor Enric Gibert,
Vila aprèn que un bon concert
sol sortir a la perfecció
quan hi ha un bon director.

22. A més de compositor
mestre Vila era pintor
i per jugar amb els pinzells
no li queien els anells.

11. I així es posa a dirigir
cors com el Montserratí
i el Sant Josep de Manresa
amb ofici i bona entesa.

23. Per dir tot el que va fer
no tenim pas prou paper.
Diguem sols que de guardons
en rebé per mil raons.

12. L'any quaranta-vuit es casa
i compartint taula i casa
amb la Soler, l'Angelina,
són els pares d’una nina,

24. Va néixer ara fa cent anys
i fidels als seus afanys,
com que mai l'oblidarem,
mestre Vila homenatgem.
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