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Els instruments de cobla i els seus

executants
Capítol II: Flabiol i tamborí

El flabiol i el seu company inseperable el tamborí, són els intruments més
antics de la cobla, car els trobem presents a les cobles "de ioglars i ministrils",
que es perden en la memória dels segles. Igualment formen part de l'anomena-
da "cobla cle tres quartans", al costat de la tarota i la cornamusa. Instruments
molt poc evolucionats, tant eI flabiol com el tamborí conserven una estnrctura
gairebé indéntica a la que tingueren en plena Edat Mitjana.

Amh el seu aire pastoril i la seva primi\ria rusticitat, el flabiol ha esclevin-
gut un instrument molt característic dins la cobla, sobretot per la seva interven-
ció en les entracles i els contrapunts de les sardanes, intervenció que ja es pro-
duia en els temps del contrapirs i de la sardana curta.
La sonoritat

El fabiolaire toca aquest instrument amb la má esquerra, els dits de la
qual, ajudant-se de les claus, tapen i destapen alternativament els seus forats
El seu so és agut i feble i pot recordar vagament el refilet d'un ocell. Un bon
instrumentista assoleix uns resultats musicals notables a partir del flabiol, mal-
grat les moltes limitacions que aquest presenta.

Amb la má dreta el flabiolaire fa repicar el tamborí, tot servint-se d'una
baqueta, Pel fet d'ésser accionat amb una sola má, el tamborí sols permet rit-
mes molt elementals. El seu toc sec subratlla el rikne de Ia cobla amb effcl:
cia innegable.

En el llibre "La sardana" (Vot. II - Ed, Bruguera), Lluís Albert dedica al
flabiol un comentari molt escaient: "El fabiol és un instrument imperfecte en
alt grau. Es del tot impossible de trobar-ne un de ben afinat. La traqa dels
flabiolaires arriba a aconseguir una affnació acceptable en els passatqes de
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notes Uargues (les menys usades en aquest instrumentl forgant el so amb el
llavi, peró mai en passatges rápids"(els.més característics).,Tocat amtr rrna, sola
má, Ies seves possibilitats d'execució vénen a éi§er molt limitades. A més d'una
notable feblesa en les notes greus i d'un matís punxent en les agudes, és man-
cat totalment de possibilitats d'expressió, Peró,té una aplicació insubstifuible
en els passatges de cair,e pastoril' i en els 'ornaments i'trinos amb qué pot
subrratllar les cadéncies de la melodia que porti un altre instrument".

Constructors de flabiols

Els fabiols es construeixen amb fusta del banús, que posseix una gran du-
resa. EIs models antics eren només de fusta. Actualmeni porten incorporada
trna part metál.lica a les claqs, o bé, en algun cas, a l'embocadura Gairebé
tots els artesans dedicats a Ia construcció d'instruments de cobla han confec-
cionat flabiols. Cal esmentar, doncs, els Llantá, de Sant Feliu de Pallarols
(Garrotxa); els Soldevila, "Catroi", de Figueres (AIt Empordá); els Fabra, de
Girona (Gironés); els Pardo, de la Bisbal (Baix Empordá), etc. Segons el parer
dels entesos, alguns dels'millors exemplars de flabiól són els deguts als Sblde-
vila "Catroi", de Figueres.

Antigament el tamborí era fet de füsta, i les dues badanes, de pell de cabra,
es tensaven per mitjá d'un gordó que les unia. En l'actualitat la seva estruc-
tura externa és metál.lica.

Segons indica Lluís Albert a l'obra abans esmentada, algunes vegades eI
tamborí havia portat acoblada una petita campana. Existeixen algunes sarda-
nes de Pep Ventura amb tocs de campana a cárrec del fabiolaire i fins i tot
alguna amb cascavells incorporats (també a cárrec del fabiolaire), per exem-
ple "El traginer" del mestre Joan Carreras i Dagas.

No existeix cap mena de tractat o métode per a fer l'aprenentatge del fla-
biol, instnrment que tot sovint adopten els músics encarregats del saxo el cla-
rinet o la flauta. Per la seva relativa facilitat d'aprenentatge, alguns instru-
ments de la cobla (flabiol i trombó sobretot) s6n encomenats molt sovint 4 mú-
sics quc s'incorporeñ a les cobles-orquestres i només coneixen algun instru-
ment de la formació de mrisica lleugera (ballables):

Un flabiolaire genial

El primer gran flabiolaire, i probablement el més important de tots, va
ésser en Pere Rigau "Barret6", de Torroella de Montgrí (1868-1909), ffll del fis-
cornaire Joan Rigau "Barretó", capdavanter de la cobla "El Barretó" (o "EIs
Barretons") de l'esmentada localitat. En Pere Rigau ha estat considerat un «lels
millors flabiolaires de tota la história de la sardana. Excel.lent instrumentista,
compositor. director de cobla i pedagog, portá a cap, en tots aquests terrenys,
una tasca molt brillant, dissortadament interrompuda als quaranta ant/s. L'any
1884 fundh., a Torroella, la cobla "Els Montgrins", degana de les actuals, de l"
qual fou el priiner director artístic. La seva sardana de flabiol "La cangó de
l'ocellet" ha esdevingut una pega antoldgica.

El compositor i antic instrumentista de tenora, Josep Baró i Güell, qui de
molt jovenet havia sentit tocar en Pere Rigau, va fer reviure el record de les
interpretacions d'aquest músic genial (a "Recordanga" - Calella, 1962): "L'admi-
ració l'acapaiava en Pere Rigau "Barretó" qui, a més d'ésser un dels principals



compositors de sardanes de la seva época, fou també un excel.Ient flabiolaire.
El que més embadalia a la gentada que l'escoltava era el ritme air6s que sabia
donar a la dansa.

Tant i tant ho ponderaven, que recordo haver oit explicar que, més üuna,
vegada havia, posat, una pega d'argent de dos ralets 

-moneda 
ben xica, per

cert- entre la pell del tamborí i la baqueta i, fent uns redobles i tremolins
i sense perflre el ritme de la sardana, no l'havia deixada caúre fna.i".

Cóitemporani d'án Pere Rigau ¿Barretó" fou el fabiolaire Robe"t N4erca-
der, cle Celrá, fundador i primer director de La Principal de la Bisbal.

L'avi Rau

Un altre fabiolaire de fama gairebé llegendária va ésser en Baldomer
tastells, "L'avi Rau", d'una família de músics de Castelló d'Empriries, que va
pertányer a les cobles de l'esmentada vila, "L'Empordanesa" imés coneguda
per "Agramont"), de la qual era director Antoni Agramont, i "Els Rossinyols",
que dirigia Pau Guanter "Rossinyol". Flabiolaires de gran anomenada foren
també: Ramon Paulís, de Sant Feliu de Pallarols; Enric Sans. de la cobla
"L'Art gironi'; Joaquim Torrent, de La Principal de la Bisbal; Narcís Oliveras,
de Sant Joan de les Abadesses; Ramon Tasis, de I'Escala; Josep Gravalosa, el
conegut compositor, que de jove havia estat vinculat a diverses agrupacions,
entre elles La Principal de Palafrugell, "La Selvatana", "Barcelona" i l"Or-
questra Pau Casals", .sempre en la faceta de flabiolaire.

Més propers a nosaltres apareixen el conegut flabiolaire Pere Moner, de
la Canya, mort en data no pas gaire llunyana, vinculat durant molts anvs a Ia
cobla "Barcelona", i en Josép Morell, aciualment retirat, que havia estat fun-
dador de la cobla "Costa Brava", de Palafrugell.

FI-ABIOI.,AIRES ACTUALS

Entre els músics que avui es troben en actiu, els millors flabiolaires són,
sense cap mena de dubte, el mestre Lluís Buscarons, de Ia cobla "Ciutet de
Girona", i en Josep Vilá, de La Príncipal del Llobregat. Cal remarca.r que el
mestre Lluís Buscarons, magnífic instrumentista de flauta i saxo' baríton,.
extraordinari flabiolaire i notable pedagog, compositor i director de cohla, és
nét del famós fabiolaire Baldsmei Paitells, de-qui hem parlat anteriorment,
a la memória del qual va escriure la seva coneguda sardana de fabiol "L'avi
Rau". Lluís Buscarons, que ha portat a cap una valuosísima tasca divulgadora
de sardanes de fabiol, toca l'instrument que havia estat del seu avi, un "Ca-
tori" magnífic, reformat posteriorment per en Fabra, de Girona.

Un altre bon fabiolaire és el mestre Narcís Paulís, estimable compositor,
fill del ja esmentat Ramon Paulís, actualment fabiolaire de la cobla "Ciutat de
Barcelona" i vinculat anys enrera a diverses formacions de gran prestigi, en-
tre elles "L'Art gironí", "Els Montgrins", "Barcelona-Albert Marti', etc. Un dels
temps de la seva suite per a cobla "La Garrotxa" está encomenat gairebé to-
talment ¿l fabiol.

Altres flabiolaires contemporanis dignes d'esment són: Francesc Cortada
("La Selvatana"), Narcís Vendrell ("Maravella"), Felip Vila ("Barcelona"), Ri-

(Segueix)
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Concurs espontani de Sardanes
El passat dia 3 doctubre, durant el Campament-Aplec

lloc el segon concurs espontani de Sardanes. Hi prengueren
La classificapió fou la §egüent:

de Tardor, tingué
part onze colles.

1.- EIs Segadors
2.- Anella vivent
3.- La patosa desastrosa
4.- Sentiment catalá
5.- Llibertat
6.- Per un dia
7.- Mestral
B.- Improvigada
9.- Els donuts dansaires

10.- Tot i amb "patositat" guanyem la llibertat
11.- La colla de l'arrós
També hi hagué premi pel millor nom: Sentiment Catalá.
Els premis foren cedits gentilment pels magatzems Europrix

ELS INSTRI]MENTS DE COBLA I ELS SEUS EXECUTA.I{TS

(Ve de lo pdgino onterior)

card Parés Bastons ("Caravana"), tot i que en aquests moments i per necessi-
tats de la cobla, toca un altre instrument), Pere Capdevila ("Canigó"), etc.

il.lustració musical

En parlar de cada instrument ern permetré la llibertat d'aconsellar alguns
enregistrements discográfics en micro-solc, que puguin servir d'il.lustració mu-
sical al lector. No esment¿iré pas totes les gravacions existents. sinó només
aquelles que per les seves característiques ofereixin un interés més positiu o
bé es trobin més a i'abast del sardanista. Hauria calgut tenir en compte, pot-
ser, les velles gravacions discográfiques de 78 r.p.m., a través de les quals que-
daren perpeiuades les interpretacions de diverses grans figures de la cobla,
perd la impossibilitat de localitzar-les, catalogar-les i tenir-les a l'abast, faria
inútil aquest esforg.

Torna,nt al cas concret del flabiol, recomanaria la versió de "L'avi Rau"
(Lluís Buscarons), deguda al mateix autor, amb la cobla "Els N{ontgrins" íRCA,
3L 14005); la popular sardana ''Vora el niu" (Enric Sans), en versió de la cohla
La Principal de la Bisbal, amb el tible Lluís Turet en funcions d'estimable fla-
biolaire (Discophon, Ster-53); "El rossinyol" (Josep Serra), per la cobla "La
Selvatana", flabiol solista: Francesc Cortada (Regal, SEDL 19212) i "El carari
encara salta" (Narcís Oliveras), per la cobla "Maravella", amb el flabiolaire
Narcís Vendrell (Iberofon 18-45-1.209).

EUGENI MOLEEiO
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ACTIVITATS DE LA COLLA SARDANISTA VOLERANY

10 d'octubre. Concurs al Vendrell. Cobla: Melodia.
24 d'octubre. Matí: Concurs, a Banyoles. Cobles: Amoga i Maravella.-Tarda: 

Aplec, amb les cobles La Principal de la Bisbal, Ciutat de Girona,
Selvatana, Amoga i Maravella.

CIUTAT PUBILLA

_ Ha estat designada, per l'Obra del Ballet Popula4 la ciutat de Banyuls
(Catalunya Nord) com a Ciutat-Pubilla de la Sardana de l'any 1977.' La noska entitat organitzará un autocar per poder assistir als actes del
?ubillatge,- que es celebrará el 17 d abril de l'any finent.

La nostra enhorabona a Banyuls.
I

AUDICIO DE LA FIRA

El dia 14 de novembre, a dos quarts d'una del migdia, audició de sarda-
!es, mb la cobla Sitgetana, a la Plaga del Carros, organitzada pels Amies
de la Sardana (en col.laboració amb l'Ajuntament).

CURSETS DE SARDANBS A LES ESCOLES

Membres de la nostra entitat han organitzat uns cursets de sardanes a les
escoles de Vilanova. Volem que tots els nens i nenes sápiguen BALLAR SAB-
DANES. Es comengará el dia 23 d'octubre a l'escola Llebeig, els dissabtes a
la tarda, a dos quarts de cinc.

CEI,EBRACIO DE LA VII DIADA DE L'ANELLA

El dirrmeng e dia 17 droctubre vam tenir el goig désser 
"co-prryats 

pe,
Ia Cobla "Montgrins", al matí, amb motiu de la celebració de la Penya Es-
panvolista, a la qual eneoratgem per les mostres de catalanitat que ens pro-
porcionen amb els seus cartels en catalá, i a la tarda, dintre la Diada de l'Áne-
lla, organitzat pels Dansaires Vilanovins, pel segon aniversari de la colla de
casats "Encara hi som",

A uns i a altres. la nostra enhorabona!

UNA ALTRE VEGADA

Un cop més i per rtercera vegada consecutiva, ha resultat elegida Pubilla
de Vilanova i la Geltrú 1976, la noia presentada pels Amics de la Sardana i
component de Ia Colla Sardanista VOLERANY, la senyoreta Emília Papiol i
Vera. Per molts anys!

President: Solvodor Bufí Secretorir Joume Dolló
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