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Saludem l'home que ens l'ha guardada,

el President Tarradellas

Fem-nos-en dignes, tenint consciéncia del

moment de responsabilitat que vivim i
prestant tota la col'laboració a les nostres

institucions.
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EL§ INSTRUMENTS DIi COBLA I ELS SBUS EXBCUTANT§

CAPITOI, )ü

LA TROMPETA
(rrr)

tin solista llegemdari

De totes maneres, I'instrumentista de cornetí (i més endavant de trompeta)
que deixi un record imborrable fou. sense cap mena de dubte, Pere Pruñono-
sa "Trumfa". Posseidor d'un so privilegiat, "Trumfa" esdevingué un instrumen-
tista de gran anomenada, anomenada que contribuiien a incrementar les se-

ves moltes proeses i excentricitats de tota mena. Els músics de més de seixanta

anys evoquen sovint les innombrables anécdotes i facécies cl'en "Trumfa", fill
d'un modest carabiner, nascut a principis de segle en un llogarret proper a La
Bisbal. Més d'un músic que havia toeat al seu costat m'ha confessat, alguna
vegada, que la qualitat del so d"en "Trumfa" era tan excepcional, que qualse-
vol affcionat podia identiffcar-lo de lluny estant, tant si tocav¿ al bell mig d'u-
na plaga, com a finterior d'un envelat o d'un café, tot i que en aquell temps
hom no disposava d'equips electrdnics per a ampliffcar el so.

En "Trumfa" pertanyé a les agrupacions musicals de més anomenada de
les terres gironines, les quals aná aband,onant una darrera l'altra a cavall d'al-
guna de les seves excenkicitats. Quan Pere Pruñonosa es mostrava disposat a

acreditar les seves qualitats el públic gaudia d'unes interpretacions probable-
ment irrepetibles. En "Trumfa" se senüa felig quan posava de manifest la se-

va indiscutible primicia i havia amibat a humiliar als seus rivals més directes
amb tota mena de proeses interpretatives. Dissortadament morí, encara forqa
jove víctima dels seus excessos. Tot i que havia estat deixeble de Magne
Bosch (cornetí) i Josep IvI.' Soler (solfeig), la seva formació musical era molt
precária. Si les seves extraordináries condicions naturals haguéssin anat acom-
panyades de la formació corresponent, Pere Pruñonosa "Trumfa" hauria esde-
vingut una ffgura de veritable projecció internacional.

Desaparició del cometí
La desaparició del cornetí (subsütuit per la trompeta :r la c.obla) fou de-

guda a raons totalment alienes al món de la sardana. Les velles cobles de les
terres gironines es dedicaven també, des de temps immemorial, a amenitzar
els balls que tenien lloc als pobles. L-instrumental utilitzat venia a ser aquest:
Clarinets, fautes, flautins, violins, viola, contrabaix, corned, ffscorn, etc. Du-
rant els ans vint es posh de manifest Ia necessitat de modificar I'estructura d'a-



questa formació segons l'esquema utilitzat per les grars orquestrcs de jazz. les
quals presentaven una série de novetats revolucionáries: Substitueió dels ela-
rinets i flautes pels saxos; dels ffscorns pels elegantíssims trombons de vares i
dels cornetins per les trompetes. Al mateix temps, es produí la incorporació de-
ffniüva del piano i la d'un instrument insdlit: Ia bateria actual, aleshores ano-
menada "iazz barü',

La primera cobla-orquestra que, en els balls adoptá la nova estructura va
ser "La Principali' de La Bisbal. Aquest fet es produí l'any 1928 i el promotor
de la innovació va ser el mestre Conrad Saló.

Tot i que molts músics es mostraren reacis a aquest canvi, la nova fórmu-
la s'imposá tot seguit. I aquelles formacions que es negaren a evolucionar pa-
garen amb la seva mort la ffdelitat a l'est¡uctura vuitcentista. El cas més co-

negut el trobem en la cobla de Peralada, els músics de la qual, encapgalats
pel mestre ]osep Blanch Reynalt, decidiren mantenir-se ffdels a L'esquema tra-
dicional en els ballables, fet que impossibilitá totalment la seva reestructura-
ció a partir de la guerra civil.

En adoptar la trompeta pels ballables, els músies abandonaren automáti-
cament el c'ornetí i fou així que la trompeta quedá incorporada a la cobla. Les

trompetes que integren la cobla són dues, peró les grans formaciones de l'Em-
pordá, la Selva i el Gironés en porten tres, detall aquest que cal tenir molt en

compte, car la preséncia d'un tercer trompeta i un segon trombó contribueix
a equilibrar la sonoritat conjunta de la cobla, sovint dominada per liestridén-
cia dels instruments del rengle del davant.

EUGENI MOLERO
(Continrrarh)

AUDICIO DEL MES DE NOVEMBRE

Tindrá lloc el dia 6 a la Plaga de

la Vila, a dos quarts d'una del

migdia a cerrec de la Cobla Sitgetana.



Perfumeria PAQIIITA
AMB ESTHETICIENNE

Diplomada en Estütica, Visagisme i Corporal

Sant Gregori, 20 - Teléfon 893 13 75 - Vilanova i Ia Geltrú

ABRAHAM
Buffet salat
Pizzeria

PASTISSERIA

PASTELS
\X/hisky
Curaqao
Conyac
Cointreau

Aigua, 102 - Teléfon 893 30 16 - Vilanova i la Geltrú



El fiscornaire
losep Puig, homenatiat
a Cassa de la Selva

La vila de Cassá de la Selva (la Selva), població on resideix des de fa
molts anys. dedicá lledició d'enguany del seu aplec tardoral, al famós ffscor-

naire Josep Puig'"Moreno".

Nascut a La Bisbal (Baix Empord)) l'any 1910, Josep Puig es formá baix

les directrius dels mestres Josep M." Soler i Magne Bosch. De.sprés'dháver es-

tat component de diverses cobles gironines, guanyh per oposició la plaga de

primer fiscornai¡e de Ia cobla de la Generalitat de Catalunya, amb la que por-
tli a cap una gran "tournée" per Europa. Posteriorment ingressaria als rengles

de diverses agrupacions, entre elles les cobles *Unió Artísticf, 'Gírona". "La

Selvatana" i "Barcelona"; I'orquestra "Els Fatxendes", amb la que va fer una

llarga estad¿ a América i la cobta *La kincipaf' de La Bisbal, a la que resta-

ria vinculat durant rnés de vint an.vs. Actualment és la figura bhsica de la co-

bla "Ciutat de Girona".

Per la seva dicció valenta i acuracla i el seu so potent i ben timbrat, Josep
Puig esdevingué el primer ffscornaire de la nostra época, havent interwingut als

concerts, aplecs i audicions de més compromis. La seva extensa discograffa

inclou les obres més signiffcatives del repertori per a cobla.

Ens sembla particularrnent valuosa i encertada la idea de dedicar un aplec

al popular i estimat "Moreno", figura de gran solvéncia, que gaudeix d'una

anomenada i un prestigi immensos i a qui hem üngut la sort de poder escol-

tar i aplaudir més d'un cop a Vilanova, la darrera vegada en ocasió del nostre

aplec i el concert que serví d'inoblidable cloenda.



MAGATZEMS

SAI\T JORDI
amb el segell característic

dels preus més reduits

VISITEU
Magatzems SANT JORDI
i segur gue comprareu

Carrer Geueral Yagüe, 4 ( junt a la Plaga del Mercat )

ELORISTERI A

Eh @flMpflNffiR
P. Bernet

OBSEQUIS FLORALS
Garantia del bon gust

Plaga Rectoria, 4 Teléf. 893L466



Tloli(eiari
AGRATMENT

La Junta deis AMICS DE LA SARDANA, agraeix a tots els col.Ia-
boradors la seva aportació a 1'Aplec de Tardor eelebrat el passat dia 9
d'octubre. i també l'assisténcia als actes de l'Aplec, de vilanovins i foranis.

Grácies a tots, una vegada més, i fins l'any vinent.

CO.IVCURS 8§PON?ANI DE COLLES A L'APLEC DE LÜRDES

El passat dia I d'octubre, com ja és tradicional, tingué lioc el tercer
concurs de colles espontánies de sardanes.

Hi prengueren part vuit colles amb els següerrts noms:
Mans al vent, Espurna de tardor, A tranques i barranques, Plor d'in-

fant, Cors airosos, També hi som, Gericó de mel ensucrada i EIs espatecs.
Totes les colles tingueren premi i també n'hi hagué pel millor nom:

ESPURNA DE TARDOR.

ACTIVITA?S DE LA COLLA SARDANISTA VOLERANY

25 de setembre. Rov.ellonada al Refugi Bald,ric.
16 d'octubre. Exhibició de colles sardanistes a Roda de Berá, junta-

ment amb les colles Serra d'Or de Creixell i Dansaires del Penedés i La
Lira del Vendrell.

23 d'octubre. Matí: Concurs a Banyoles. Cobles: "La Frincipal" de
la Bisbal, Ciutat de Girona i Marina.

Tarda: Aplec amb 1es cobles "La Prineipal" de Ia Bisbal. Selvatana,
Ciutat de Girona i Marina.

CURSE?S DE S.ARDAIVE§

A partir del mes de novembre i cada dilluns de g a 10 del vespre aI
local de l'A. E. Talaia, hi haurá un curset de INICIACIO per tothom que
en vulgui aprendre, i un altre de PERFECCIONAMENT per qui vulgui
millorar el seu estil. Realitzeu la vostra inscripció a AMICS DE-LA SÁn-
DANA, C/. Comerq, rl.o 4.

TONA, CIUTAT PÜBILLA

A l'acabarnent del mes de setembre, coneguérem l'agradable notícia
de que Ia població de la comarca d'Osona, TONA, havia estat designada
per l'Obra del Ballet Popular com a Ciutat Pubilla de Ia Sardaña de
I'any 1978.

Felicitem dones, als nostres amics de Tona.



RAPRA
Recreo, 67 - Ie1.89341 98

VILANOVA I LA GELTRU

Serveide reporoció

de colentodors o

gos totes morques

Abonoments onuols

Camiseria

Calserra

Coputxins, 28

Tel. 893 27 92

TAXIS
TUTUSAIIS

SERVEI NIT I DIA

Correr Hovono, n.o ó

Tel. 893 0l 33

Vilonovo ¡ lo Geltrú

Perruqueria

Ann&
Creuer Boleors, 29

Teléfon 893 70 50
Vilonovo i lo Geltrú

President: Solvodor Butí - Secretori: Joume Dollü - T. G. Vioseco, Vilonovo i lo Geltrú
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