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Tel. 893 12 57
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EINA DE TREBAII
Lá missió d'un butlletí com el nostre és la d'obrir un pont de diáleg

entre I'ent¡tat que representa i els adherits a la mateixa. I el diáleg no ha
d'ésser or¡entat tÍnicament de l'entitat envers el soci, sinó també del soci
envers aquesta.

Volem que el nostre butlletí esdevingui un instrument útil, una eina de
treball a I'abast de tots. Per aixó hem procedit a la reestructuració de les
seves páglnes, creant noves seccions, remodelant-ne d'altres i tractant d'as-
sollr la máxima eficácia en el difícil tereny de la informació i la comu-
nicació.

La vida d'una entltat modesta com és ara la nostra, ofereix moltes difi-
cultats, atesa la llmltació dels nostres recursos i les poques possibilitats
que tenim de veure culminades iniciatives veritablement importants.

om consc¡nts de la necessitat que tenim d'apropar-nos més els uns als
altres -com més millor- per tal que la nostra tasca esdevingui més po-
sitiva. I una forma d'aconseguir-ho és la de comunicar-nos millor. Aquest
és el propósit que ens guia i I'objectiu que tots plegats hem d'assolir.

A.E. Talaia BAS19790200_097
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D'intezés

<<El fet nnusical>>
Dins la col.lecció "Conéixer Catalunya"

que edita "Dopesa", Oriol Martorell i

Manuel Valls han publicat el seu llibre
"El fet musical', el qual, malgrat I'es-
quematisme que imposen les caracterís-
tiques de la série, ens situa amb gran
encert i precisió davant la realitat de Ia
nostra vida musical al llarg de la histó-
ria.

Pel que fa a la sardana, l'esquema es-
devé tant i tant simplificat que determi-
nats fets básics resten totalment inédits.
De la maeixa manera que la sardana rep
un tracte molt objectiu, tant pel que és
com pel que representa i els noms d'al-
guns dels autors més importants són el,o-
cats oportunament, les agrupacions mu-
sicals i els instrumentistes que han do-
nat i donen vida a la sardana, són total-
ment ignorats, cosa que no succeeix pas
quan hom fa referéncia a Ia música co-
ral, la qual guarda un cert parallelisme
amb la sardana.

El llibre es complementa amb un apén-
dix dedicat a la discografia fonamental,
on els autors ens recomanen els enre-
gistraments fets per les cobles "La Prin-
cipal" de La Bisbal (Discophon) i "Barce-
lona" (Edigsa). Si tenim en compte que
aquest estudi discográfic no fa sols refe-
réncia als enregristraments actuals, sinó
que n'inclou alguns que daten d'anys en-
rera, aleshores hem d'arribar a la con-
clusió que aquest és inexacte. De Ia ma-
teixa manera que el criteri dels autors
ens sembla encertat en recomanar els
enregistraments de la cobla de La Bisbal
fets a Discophon, nosaltres entenem que
les gravacions més recomanables de la
cobla "Barcelona" són les que havia fet
a "Columbia" ftenor: Josep Coll i direc-
tor: Joaquim Serra). lgualment semblen
d'un gran interés els enregistraments
fets per la cobla "La Princlpal" de Giro-
na baix la direcció de Pau i Enric Casals
"La Voz de su Amo, i, en alguns aspec-
tes, cal valorar I'esforc dirrulr¡ador dels
enregistraments monográfics per autors
que porta a cap la cobla "Els Montgrins",
tot ¡ que els resultats musicals no siguin
sem're óPtims' 

E. M.

Pregunta. - ¿Em 'podríem donar uns
quants detalls relatius a la vida del tible
Enric Barnosell? ¿Havia fet moltes sar-
danes? (A. S.)

Resposta. - Enric Barnosell i Saló va
néixer a Peratallada IBaix Empordá) l'any
1891. lngressá, de molt jovenet, a la co-
bla que el seu avi matern Eusebi Saló
tenia a Palau-sator. LIevat de l'aprenen-
tatge fet a nivell familiar, hom considera
que havia estat un autodidacte formida-
ble, especiatment pel que fa al domini
del tible, instrument del que ha estat
considerat el geni indiscutible. L'any 1914
entrá a formar part de la cobla "La Prin-
cipal" de La Bisbal, on ja hi tocaven els
seus oncles Martí i Emili Saló i Parals.
En abandonar la cobla bisbalenca el te-
nora Albert Martí (1922), es va fer cárrec
de la representació, de la que fou res-
ponsable fins que en finir la guerra civil
hagué d'exiliar-se pel fet d'haver format
part de "La Principal" de La Bisbal (ales-
hores també "Cobla oficial de la Genera-
litat de Catalunya"¡ i haver portat a cap
llargues "tournées" artístiques per Fran-
Qa, tot cercant ajut econÓmic per a la
causa republicana. En retornar de I'exili
[1944J ocupá novament el seu lloc de
rprimer tible de la cobrla bisbalenoa fi'ns
que enmalaltí i morí rápidament a Barce-
lona (on fou enterrat) el dia de Diven-
dres Sant de l'any 1949.

Enric Barnosell ha estat considerat el
millor solista de tible que ha existit, no
sols per la seva perfecció interpretativa,
sinó també per al seva dicció acurada i
altament expressiva. De fet ell mai no
havia estat compositor. El que sí havia
fet era anotar diverses melodies de tible,
que foren instrumentades en forma de
sardana per diversos autors. "Record" i

"Escolta'm", per exemple, havien estat
instrumentades pel mestre Josep l\4aria
Soler. "Rialletes" ho fou pel tible torroe-
llenc Josep Maria Boix i "V¡ctoriosa" pel
músic escalenc radicat a Cassá de la
Selva, Pere Mercader i Andreu, també
eonegi;t pei seu pseudónim de -tcan Cal-
ders. A més de les ja esmentades deixá
fetes un parell de sardanes més.

Equip de recerca
* Podeu trametre les preguntes adre-

gades a aquesta secc¡ó a la bústia
de I'entitat.

Vull saber



El contrabaix (III)
CaPítol XXI

Una gran figura que es frustrá

El millor deixeble que ha tingut en
Joseo Vallespí ha estat en Joan Calsina i

Four'e, de Tbrroella de Montgrí. En Cal-
sina posseia molt bones condicions (ner-
vi, sénsibilitat, talent, bon gust) i havia
assimilat com ningú les Iliqons d'en Jo-
sep Vallespí. Ben aviat sobresortí en
aqúesta faCeta fent-se cárrec del contra-
baix a la cobla "Els Montgrins,. Ouan
tothom creia que la seva trajectdria mu-
sical havia de rpropo'rcionar-li les satis-
faccions més grans, abandoná tot d'una
el conreu de la música per a dedicar-se
a altres activitats de tipus comercial.
Deslligat de la cobla el vaig sentir tocar
espontániament una sardana amb els seus
ant¡cs Go,mpanys d"'Els Montg'r,ins" a la
plaQa de Torroella. El canvi que experi-
mentá la cobla fou tan gran que els com-
ponents de la tertúlia on em trobava ens
adonárem de la seva preséncia sense
necessitat de veure'l. Sembla, perd, que
els contrabaixos ténen tendéncia a eva-
dir-se de la cobla. Félix Horcaio abando-
ná "La Principal" de La Bisbal sense
completar la temporada 1969-1970 iel
mate¡x va fer Quer amb la .Maravella"
durant la temporada '1977-78. Es clar que
Félix Horcajo abandoná "La Principal" en
descobrir, casualment, que Paco Capellas
estudiava el contrabaix a casa seva i

Quer abandoná la "Maravella" poc abans
que aquesta iniciés una llarga "tournée,
per terres de la Unió Soviética.

Gontrabaixos del present i del futur

Entre les joves figures actuals el con-
trabaix que disposa d'una formació més
completa és el figuerenc Jaume Cristau
("Miramar"), que és, a la vegada, excel-
lent compositor, arranjador idirector de
cobla.

També em sembla un magnífic instru-
mentista el contrabaix de la cobla "La
Principal" del Llobregat, Josep Morisco.t.
Joan Xandrich, el contrabaix de la cobla
de La Bisbal posseeix molt bones apti-
tuds. Malgrat la gran responsabilitat que
representá als seus anys trobar-se en el
lloc que ocupa, considero que pot esde-
venir' una gran figura dcl contrabaix si

va ¡ncrementant, com ha fet fins ara, la
seva energia.

Sardanes de contrabaix
Ja hem deixat dit quines són les possi-

bilitats que proporciona el contrabaix pel
que fa al lluiment. Joaquim Serra escri-
gué, a la manera d'exemple per a un dels
seus cursos d'instrumentació, una sarda-
na de contrabaix .En Cacaliu", de Ia que
lravia fet una gran creació el contrabaix
Josep Juncá amb la cobla "Barcelona".
En aquests darrers anys l'han ¡nterpretat
amb gran encert Joan Calsina i poste-
r¡orment Josep Joli Blanch-Beynalt.

Tinc notícia de l'existéncia d'alguna
sardana de co'ntrabaix particurlarment di-
fícil deguda al mestre llonorat Vilamanyá,
peró fins I'hora present no he tingut opor-
tunitat d'escoltar-la. En alguna sardana,
poema o glossa existeix algun passatge
amb alguna intervenció destacada a cár-
rec del contrabaix, per exemple, el poe-
ma "La legenda del bruel" (Lluís Busca-
rons), que fineix amb un «fermato" del
contrabaix, de gran efecte, del que treia
molt de profit I'instrumentista Josep Joli.

Un compositor que acostuma a treure
forqa partit del contrabaix és Emili Saló.
Ell mateix m'ha confessat, més d'una ve-
gada, que a Ia seva sardana "Engruna"hi posá un passatge de contrabaix parti-
cularment difícil, el qual sols havia estat
capaq d'interpretar de forma correcta el
seu oncle Emili Saló i Parals, I'home quc
durant molts anys aná pel món amb uns
molls, els quals utilitzava per a cargolar-
se els rínxols del bigoti.

Dues anécdotes de contrabaix
El primer instrumentista de contrabaix

que vaig veure i escoltar a la meva vida
era el de Ia cobla-orquestra "Sensación",
de la vila del Vendrell. Es tractava d'un
home de més de seixanta anys, més
aviat prle, de cara rodona i pell rosadeta.
Tenia el cap pelat i duia ulleres. Fumava
fáries o cigars havans amb forga assidui-
tat. De jove deuria haver estat fiscornai-
re, car quan la seva orquestra s'encarre-
gava de fer el cercavila ell encara engra-
pava i feia sonar un vell fiscorn que ha-
via perdut la seva brillantor habitual.

Aquell contrabaix era un home més
av¡at ser¡ós, seré i plácid. Recordo molt
bé la sorpresa que em produí el dia que
durant la interpretació d'un vals-jota molt
repicat fa ver gii'avoltar el contrabaix



els instruments de cohla iels seus exesutants

amb gran energia damunt la seva cla-
villa.

Jo aleshores ignorava que el que feia
el vell contrabaix¡sta vendrellenc era cosa
habitual en els concerts de festa major,
q'uan els conti'abaixos feien giravoltar llu'r
instrument un cop el trompeta (o el cor-
netí) havia enllestit el seu "pinyol" i

I'orquestra envestia a tota máquina el
fina[ trepidant de l'obra. Aquella giravolta
del contrabaix enardia encara més els
ánims de la concurréncia, predisposant-la
per a la gran ovació final.

Una altra anécdota relat¡va al contra-
baix em fou referida, ja fa anys, per un
conegut meu, instrumentista i répresen-
tant d'una cobla molt moCesta de les
rodalies de ,la ,plana de Vic. El contra'ba¡x
de I'esmentada cobra era un antic exe-
cutant de tible o de tenora (ara no ho
recordo bé) que havia adoptat aquell ins-
trument per tal de seguir vinculat a la
cobla dels seus amors. El músic en qües-
tió tenia prop de setenta anys i encara
rodava pel món.

-No, si la feia l'enllesteix bé -emdeia el meu amic, referint-se al vell con-
trabaixista- l'únic problema el tinc abans
de posar-nos a tocar, que haig de urepas-
sar-lo" de dalt a baix.

-No, si ja ho sé que va Presentable.
El que passa és que em surt a tocar §ar-
danes amb els botons de la bragueta des-
cordats. Si toqués assegut potser no es
notar¡a tant, perÓ, punyeta, justament toca
el contrabaix...

lHustracions musicals

La preséncia del contrabaix en els en-
registraments disoog,ráfics de sardanes és
re[ativament recent. De la mateixa ma-
nera que els técnics dels estudis t énen
¡ han tingut sovint problemes per tal de
controlar el so esperitat de tibles i teno-
res, el contrabaix passava gairebé desa-
Dercebut en els discos de 78 r.p.m. En
áquells temps heroics de les gravacions
de sardanes calia reforgar sempre els
baixos arnb una tuba.

A mesura que els aparells anaren per-
Íeccionant-se el contrabaix comengá a

deixar-se sentir. En els primers discs mi-
crosolc rares vegades se sent amb in-
tensitat. peró hom s'adona de la seva
preséncia. En implantar-se els métodes

de ,l'alta f¡delitat i ,l'enregitrament esté-
reo, el contrabaix ha passat a ocupar el
lloc que li corresponia.

De versió discográfica d'una sardana
de contrabaix sols en conec una: "En
Cacaliu", magnífica ¡nterpretació de Ia co-
bla "Els Montgrins" (director: Josep Cas-
sú) i el seu contrabaix Joan Calsina ("Ca-
nigó' 1.001 M).

Aquest disc inclou interpretacions de
diverses cobles, Suposo que per una
anomalia durant el procés d'enregistra-
ment, els baixos presenten una poténcia
insólita i ev¡dentment excessiva. S¡ aques-
ta poténcia dels baixos sembla inade-
quada per a valorar les interpretacions
de les cobles, serveix almenys per a fer-
nos cárrec de la capacitat dels contrabai-
xistes.

Deixant de banda la manífica interven-
ció d'en Joan Calsina cal remarcar també
en el mateix disc, la d'en Delfí Sunyer
(*La Selvatan¿,) a la sardana "Apassio.
nada" (Josep Serra). Es clar que les bo-
nes dots d'aquest gran instrumentista
també es posen de manifest als enregis-
traments que enllestí amb "La Selvata-
na, a «La Voz de su Amo,, Darticularment
a .la "Saradna de carrer" del mestre'En-
ric Casals (Regal SEDL 19213). En data
recentíssima Delfí Sunyer gravá diverses
sardanes amb nLa Principal" de La Bis-
bal, les quals donen també l'exacta me-
sura de les seves possibilitats.

El poderós "p¡zzicato" d'en Josep Va-
llespí pot escoltar-se perfectament en al-
guns enregistraments de la cobla bisba-
lenca fets durant els anys cinquanta. De
Ia mateixa manera que en els fets a "La
Voz de su Amo" el contrabaix passa
forga desapercebut a les de la casa .Co-
lumbia" (Alhambra) el seu protagonisme
és inqüestionable. Bona prova del que
dic la tenim en la versió de la sardana
"Alegroia", de Doménech Moner (Alham-
bra E|\4GE 70.423'). Una cosa semblant
succeeix amb els enregistraments fets
per a cobla oBarcelona" a la casa "Co'
lumbioo ("Cbra Almo:ávers"), emb el seu
contrabaix Josep Juncá.

EIs contrabaixos Félix Horcajo i Fran-
cesc Capellas també poden escoltar-se a
tra.rés rJels se,.rs enregistraments arnb la
cobla bisbaienca ("Discophon").

Eugeni Molero
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Notic iari - Noti cia,ri - Notic iari
III APLEC DE LA SARDANA

Tindrá lloc el dia 1 d'abril en sessió
de matí i tarda.

La Comissió de l'Aplec constituTda
igual que l'any passat per AMICS DE
LA SARDANA DE L'A. E. TALAIA i
OBRA SARDANISTA DANSAIRES VI-
VILANOVÍN ja fa temps que hi está
treballant. Es desconeix el lloc que se
celebrará.

Degut al déficit que ens ocasioná
I'Aplec de I'any passat, es va decidir
de realitzar-ne un altre de més modest.

Les cobles que actuaran aquest any
seran les següents:

- Ciutat de Girona

- La Principal de Llagostera

- La Principal del Llobregat

i una quarta a designar.
Esperem igualment la col'laboració

de tots els socis i també de tot el
poble de Vilanova.

Recordeu 1 d'abrll
III APLEC DE LA SARDANA!

CARNAVAL 1979

Dissabte, 10 de febrer
A les 10.30 de Ia nit, a "LA SALA"

BALL DE L'ANTIFAQ
Amenitzat pel Conjunt LOS 5 ASES
BLANCOS.

Dissabte, 17 de febrer
A les 10.30 de la nit, a "LA SALA"

BALL DE MANTONS
Amb la participació de la cobla-orques-
tra MIRAMAR.

Divendres, 23 de febrer

A les 6.30 es reunirá un grup de la
nostra entitat per participar a I'Arrivo.
Tothom que estigui ¡nteressat que pas-
si pel local qualsevol dia.

A IA Nit, A "LA SALA"

BALL DE L'AHRIVO

Diumenges, 25 de febrer

Participació a les COMPARSES

NO HI FALTEU!

Tarda, a les 6.30, a la Plaqa de les
Cols, ballada de

LES DANSES DE VILANOVA

Després de les Danses

BALL POPULAR DEL COMPARSER
A "LA SALA".

Dimarts, dia 27 de febrer

A les 9 del vespre, sortida del nostre
estatge social de

LA COMPARSA DEL VIDALOT

A Ia nit, i també a "LA SALA"

BALL DEL VIDALOT

Els socis tindran preus rebaixats en
tots aquests actes.

Tots els balls a "LA SALA estan orga-
nitzats conjuntament amb L'ACORD i

el "COBO".

Per ,més i,nformació al local social, car-
rer ComerQ, 4, tots els dies de I a 1o
del vespre.
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President: Salvador Butí - Secretari: Jaume Dallá - T. G' Vilaseca, Vilanova
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