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EDITORIAI,

tr." NIT DE GALA DE tA SARDANA
El proper dia 9 d'agost celebrarem un concert de gala arnb rno'

tiu del 90 aniversari de Ia fundació de la cobla "La Principal" de La
tsisl¡al. L'ocasió prou s'ho val, creiem nosaltres. En atorgar-li aquesta
denominació, que trrot sernblar una mica aptrratosa, ho hem fet pen-
sant únicament i exclusivament en l'aspecte musical d'aquest acte.
Hern volgut que fos un Concert de Gala amb motiu d'aquest esde-
venirnent memorable. I per tal d'atorgar-li més relleu i més pres-
tincia, hem cercat un lloc que considerem molt escaient per a
aquesta mena de manifestacions: Els jardins del Museu Romántic
Crrn Fapiol.

Tots sabem que els instruments de cobla foren concebuts per
sonar a l'aire lliure. I el recinte silenciós d'un jardí, en una nit d'es-
tiu, pot esdevenir aquell marc ideal que tots plegats hem somniat
n.rés d'una vegada.

Anys enrera havien tingut lloc alguns concerts de música de
cambra ,i fins i tot una sessió de ballet als jardins de Can Papiol.
Perd la iniciativa -amb incidéncia popular molt limitada- fou dei-
r¿rda cle banda.

Lr tirar endavant aquest proiecte, i al marge de Ies seves mo-
tivacions bisicarnent musicals, "Amics de la Sardana" hem volgut
contribuir també al ¡etrobament d'un espai verd ciutadi gairebé
inédit per a molts de nosaltres,

No cal dir que les portes de Can Papiol, per especial deferén-
cia de la Generalitat de Catalunya, la Diputació de Barcelona i
tr'Ajuntarnent de Vilanova, restaran obertes de bat a bat a tothom.
Els autors programats, tres ffgures evocades i els professors de la
cobla "I-a Principal" cle La Bisbal seran els grans protagonistes
cl'aquesta Primera Nit de Gala de la §ardana a la qrral tots hi sou
convidats.
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Concert commemoratiu dels noranta anys de
Ia cobla «La Principal de La Bisbab>

En passat dia 22 de marg s'escaigué
el noranta aniversari de la fundació de
la famosa cobla-orquestra «La Princi-
pal, de I"a Bisbal, esdeveniment que
es produí a la capital del Baix Em-
pordá.

De trlavors engá no ha tingut lloc
cap mena d'acte ni de celebració des-
tinat a evocaf aquesta efemérides tan
Iligada a la vida d'aquesta agrupació
i, pen tant, a la história de la música
catatrana.

<rAmics de la Sardana» que admi-
ra i valora les interpretacions de la
nostra primera cobla, ha cregut arri-
bat el moment de commemorar, a tra-
vés d'un concert de sardanes, aquest
aniversari.

Paral.lelament hem pogut saber que
la cobla bisbalenca, baix la direcció
detr rnestre Conrad Saló, ha enregistrat
una série de sardanes d'autors diver-
sos, les quals juntament amb altres
que ja tenia gravades, integraran un
disc LP antoldgic commemoratiu d'a-
quest noranta aniversari,

En col.laboració amb els estimats
mestres Conrad Saló i Josep Cassúr hem
es1lructurat un programa que consti-
tueix una veritable síntesi musical del
que han estat aquests noranta anys
de vida de «La Principal» de La Bis-
bal, história que reviurem en un marc
particularment evocador i atractiu:
eis jardins del Museu Romántic Can
Fapiol.

Aquest pfograma inclou una sar'-
dana que data d'un segle e'nrera, «El
traginer», deguda ál mestre ]oan Car-
reras i Dagas (1823-1900), fundador
de l'Escola de Música de La Bisbal
(1880) i professor dels homes-clau de
la cobla durant la primera etapa de la
seva vida. També hi flgura una com-
posicié 

-qQ¡ 
fi»- or.iginal del mes-

tre ]osep Maria Soler (1872-1936),
deixeble de Carreras i Dagas, ingressat
a «La Principal» el 1891, i director a

partir del 189,1. Abandoná la cobla el
19L2, després d'haver contribuit de
manera decissiva a modelar la seva
personalitat inte'rpretativa. No podia
mancar tampoc una obra del tible En-
ric Barnosell (1889-1948), el més gran
que ha existit, incorporat a La Bis-
bal el 1914, la qual no abandoná fins
l'hora de la seva mort. També hi fi-
gura una pega original del geni fuli
Garreta (1875-L925), gran amic de la
cobla de La Bisbal; en aquest cas es
tracta de la sardana «Matinada», de la
que havia fet una gran creació el te-
nora Albert Martí (1891-1947) que
pertanyé durant vint-i-dos anys (1900-
1922) a la cobla de la capital del Baix
Empordá. També será oportunament
recordada 1a figura d'un altre músic
famós, Josep Coll (1893-1965), que
també fou solista de tenora de la co-
bla bisbalenca; aquesta evocació vin-
drá a través de la sardana «A en ]o-
sep Coll,, de Ricard Viladesau, el
príncep de la tenora», solista de ul,a
Principal» per espai de vint anys
(1950,-1970). També será. inclosa en
el orograma una sardana deguda al
mestre |osep Serra (1874-1939), cap-
davanter de la cobla «La Principal» de
Peralada, que discutí la primacia a la
de La Bisbal en més d'una ocasió. La
sardana en qüestió será «La reina de
les flors».

Pel fet de tractar-se cl'un concert
celebrat a Vilanova i La Geltru, ciu-
tat nadiua del mestre Eduard Toldrá,
(1895-1962), que dirigí moltes vega-
des La Bisbal al «Palau», en oferirá
una composició seva que fa molts anys
que no s'ha tocat a Vilanova: «Atza-
vares i baladres», que data de l'any
1929, ura de les seves sardanes més
significatives.

Tot atenent el suggeriment formu-
lat pels mestres Saló i Cassú, ha estat

(Acaba a la penúltima plana)



€As instzwments d.e eobAa i e4s seus execwtants

Et FISCORN (ID

CAPITOL XVI

Quan en ]osep Riumalló entrá a for-
rnar part de la cobla «Els Montgrins»,
procedent de la «Girona», manifestá el
seu desig d'adquirir un bon f,scorn
«Rampone». Lh.lís Bu.scarons, en aquells
moments flabiolaire de I'esmentada co-
bia, coneixia les filIes d'en Fau Guanter,
car procedeixen tots plegats de Castelló
d'Empúries. I foren les fllles d'en Pau
Guanter, radicades a Calella, les qui fe-
ren donació del f,scorn del seu pare, un
dels millors «Rampone» que s'han cons-
truit, a en Josep Riumalló, amb l'única
condició que fes constar que aquest ins-
trument havia estat propietat del famós
«Rossinyol».

EL FISCORN DE, QUATRE CILINDRES
Els fiscorns, el mateix que els altres

instruments de pistons, posseeixen tres
cilindres. Aquest instrument no arriba a

donar en els baixos el fa natural, una
nota de les més importants, car el to de
fa és el més cómode per a tots els ins-
truments de la cobla, tal com ha especi-
ficat molt bé el mestre Lluís Albert.

Adonant-se d'aquesta limitació, el
mestre ]osep M.u Boix, director artístic
de la cobla Girona, tractá de resoldre el
problema l'ary 1949. Per una part, re-
baixá I'afinació de la seva cobla de la
tonalitat brillant (la qual segueixen totes
les cobles de les coinarques gironines) a
Ia normal per orimera vegada a la histó-
ria, iniciativa que seguiren i encara se-
gueixen les cobies barcelonines. Per altra
part. afegí després un tercer fiscorn
(1953), amb quatre cilindres, fet pel
constructor Fabra de Girona, que arri-
bava a les tessitures més greus. tres quals
veien accentuada la necessitat de la seva
presbncia pel fet de tocar en to normal.
L'instrrrmentista que s'encarregarra d'a-
q.'est fiscorn era en fo"n Fabra i Basse-

goda. La idea del tercer ñscorn, noalgrat
la seva originalitat i les solucions técni-
ques que aportava, no prosperá. Existeixen
aiguns enregistrements discográñcs fets a
partir d'aquesta formació.

EL PRIMER FISCORN

Ei paper encomanat al primer ñseorn
és molt important, no sols pel que fa als
acompanyaments de la major part de sar-
danes, sinó també a la interpretació dels
temes principals de les obres" cants des-
tacats, motius melódics, etc. La seva afi-
nitat amb trompetes i trombons, sense
ésser perfecta, és acceptable. Amb Xa te-
nora també lliga forga bé, malgrat que
alguns experts opinin el contrari. Amb el
tible, en canvi, les possibilitats de vincu-
lació són gairebé inexistents.

Pel que fa al capítol dels obligats cal
tenir en compte que existeixen sardanes
de fiscorn, de dos fiscorns (fins i tot de
tres fiscorns), de tenora i ñscorn, de
trompeta i ñscorn i de tible i fiscorn. EI
fiscorn en mans d'un instrumentista prou
hábil permet la interpretació amb el sis-
tema de «doble picat», de gran efecte, vi-
bració produida amb el llavi, cosa que no
dominen pas tots els fiscornaires.

EL SEGON FISCORN

Contráriament al que sembla o al que
ho;.n pugui pensar, el segon fiscorn porta a
cap una tasca de gran importáncia. car
constitueix, juntament amb el contrabaix,
el veritable suport rítmic de la cobla. Es
tracta doncs d'una feina de molta res-
ponsabilitat que no pot pas ésser er¡coma-
nada a un instrumentista mancat de re-
cursos, sinó a un músic completíssim que
posseeixi, oel damunt de tot, un gran sen-
tit del ritme. Alguns dels directors de
cobla més solvents s'ha¡r encarregat del
fi ccrn. co:nencant pel mestie |osep Ser-



ra i acabant per Conrad Saló. Es tracta
d'una tasca silenciosa i discreta que pot-
ser a nivell de públic no és prou recone-
guda, peró que té una incidéncia decisiva
en els resultats musicals que es produei-
xen.

ELS GRANS SOLISTES

El primer «rei del fiscorn» del qual
existeix testimoniatge diguem-ne históric
fou el músic castelloní Antoni Agra-
mont (f 851-1905), instrumentista que
gaudí cl'un gran prestigi i fou a més un
estimable compositor i director de co-
bla. El seu successor havia d'ésser ¡rn aI-
tre fiscornaire, igualment famós, també
castelloní i deixeble seu, Pau Guanter,
anomenat oRossinyol, capdavanter de
Ia cobla que portava el seu nom- Exis-
teix una sa¡dana de fiscorn anomenada
«Ross,inyol» (|osep Saderra) que en pau
Guanter havia interpretat cap a les aca-
balles de la seva carrera. EI successor
d'en Pau Guanter havia d'ésser també
castelloní i deixeble seu, ]osep Blanch i
Reynalt (1888-1954), si bé aquest instru-
mentista no fou propiament un solista
de fiscorn, car la seva faceta d'executant
quedá eclipsada per la de director de co-
bla i especialment per la de compositor.
EI mestre Blanch inclou en algunes de
les seves sardanes alguns passatges molt

difícils encomanats al fiscorn o a la pare-
lla de fiscorns, com és ara el cas de
«Quan eI pare no te pa». Cal tenir també
en compte que l'any l9l+ el mestre
Blanch i Reynalt aná a París i a Londres
amb Ia cobla «La Principal» de Peralada,
en substitució del seu primer fiscorn.

]osep Serra (1874-1939) fou un fiscor-
naire de dots molt rellevants, si bé no as-
sumí mai un gran protagonisme amb
aquest instrument, Fiscornaire més des-
tacat fou eI seu company de cobla, tam-
bé fundador de la «Peralada», Josep Fer-
rer i Torres, pare del mestre Rafaei Fer-
rer i instrumentista de gran anomenada,
que fiscornejá desp,rés, durant molts anys,
a la desapareguda cobla «La Lira» de
Sant Celoni.

L'any 1892 la cobla de la Bisbal comp-
tava arnb els serveis d'un primer fiscorn
moit competent: LluÍs Pastells, fill d'en
Baidomer Pastells «l'avi Rau» i deixeble
de I'Agramont. Dissortadament, en Lluís
Pastelis morí jove, com els seus germans
Pe¡e (instrumentista de contrabaix i or-
ganista) i Andreu (instrumentista de
flauta, que fou component de I'Orques-
tra Pau Casats). L'única sobrevivent d'a-
questa nissaga fou una germana, anome-
nada Agneta, mare del mestre Lluís Bus-
carons, que morí a principis del 78, als
noranta-un anys.

Audicio de Sant Cristofor

EI proper dia l0 d'aquest mes tindrá iloc Ia tradieional audició

cle sardanes a l'ermita de Sant Cristüfor, a nes set de la tarda, a cár-

rec de la cobla Sitegetana.
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NOTICIARI
ACTIVITATS DE LA COLI.A
SARDANISTA VOLERANY

25 de maig. Aplec a Sabadell.
Cobles: La Principal del Vallés,
Sabadell, Ciutat de Girona, Selva-
tana i «La Princi¡ral, de Ia Bisbal.

28 de maig. Aplec a Santa Colo-
ma de Gramanet. Cobles: Mont-
grins, «La Frincipal, de la Bisbal i
Selvatana.

4 de juny. Aplec a Calella. Co-
bles: Ciutat de Girona: Ciutat de
Girona, Selvatana, «La Frincipal»
de Ia Bisbal, Els l\{ontgrins, Laieta-
na i Maresme.

1l de juny. Aplec a I a Bisbal de
I'Empordá. Cobles: X,tarina, Cara-
vana, Baix Empordá i ola Princi-
Pal» ds la Bisbal'

18 de juny. Concurs d'arrós a tra

cassola al Racó de Santa Liúcia.
PROPERES SORTIDES I}EL
MES DE IULIOL

S'ha previst organitzar u.n auto-
car el dia 16, per anar a I'Aplec de
Ripoll que aquest anv s'escau el
vint-i-cinc aniversari. La part artís-
tica está encomanada a les cobtres:
Ciutat de Girona, Els Montgrins,
«La Princioal» de la Bisbai i Cara-

HOMENATGE AL T,{ESTRE
JOSEP MARrA SOLER

L'Aplec de La Bisbal ha estat de-
dicat aquest any al mestre Josep
M." Soler, que fou director de rl.a
Principal» de Ia Bisbal prop de
vint anys.

Els actes comengáren e.l dissabte
dia I0 de juny a I'Ajuntament de Ia
ciutat on el nostre amic Euge;ri
Molero i Pujós parl¡r sobre la pro-
jecció musical de'l mestre. Més
tard es descobrí un rétol que dóna
nom al carrer dedicat al mestre Jo-
sep M.' Soler i la cobla nl,a Princi-

(Te fu la tercera plana)

i¡closa en el programa la sardana «La
ciutat submergida», de Viceng Acunya,
composició que obre perspectives iné-
dites a Ies possibilitats interpretatives
de Ia cobXa. Clou el concert la Glossa
del Ballet de Déu, deguda a un il.lus-
tre músic de la comarca del Garraf, el
mestre Antoni Catalá, flll de Sitges
(f89f-1978), desaparegut pel mes de
gener d'enguany, compositor que tin-
gué el goig de veure' estrenades algu-
nes de les seves sardanes per la cobla
«La Principal» de La Bisbal.

El programa inclou els ingredients
necessaris per a apropar-nos no sols
al gloriós passat musical de la cobla
bisbalenca sinó també per a fer-nos
participar de les valuoses interpreta-
cions dels seus components actuals,
continuadors digníssims de la tasca de
les figures que els precediren. que
mantenen la cobla en una línia de su-
peració constant, fe,nt d'ella una de
les institucions més conegudes i esti-
mades dels Paisos Catalans.

p:il, internretá dues de les seves
saldanes ul,a recuitera, i nla pol-
scsa del mof ír.

El diumenge tingué lloc I'Aplec
al Passe,ig Marimon Asprer, on po-
guere.rl assistir-hi una bona repre-
sentació de la nostra entitat. S'es-
trenaren dues sardanes dedicades
a I'homenatjat, una titulada «Mes-
tre Soler» deguda al compositor
Emili Saló i l'altra anomenada «Bo-
na llavor» del mestre Conrad Saló
recordant la bona llavor que sem-
brá [osep M.n Soler al llarg de la
seva vida musical.

AT DiCIONS D'ESTIII
Tenim com cada any en pro¡'ecte

dirrerses audicions que celebrarem
e.]s dissabtes cao al tard a la Plaga
de Ia Vila. lt comunicarem els
dies que es faran i la cobla.

President: Salvacior Butí - Secretari: ]aurne Drr}li T. G. Vil¿rseca, Vil¿lnova
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