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Vll¡oov. I l¡ G.ltrú

Dicdc Universol Ce lo SorCcno
Anb una nombrosa participae5.ó de sardanistes vi.1a¡ovins, se ce-

lebrá a 1a nostra ciutat la Diada Universal de la Sardana, que va tenir
l1oc 1'últim diumenge diabril. ¡éu ta presentació de lracte Daniel F1or,
e1 qual recordá a tots els assistents que era Ia tretrzena vegada que es
festejava aquesta festa, i parlá amb emotives paraules tle Salvador ButÍ,
president de lrentitpt, e1 qual féu un parlanent al sardanisme vilanovl.

Podrien ressaltar que el- dj.scurs fou crltic, recordant a1s ba-
lladors que no conver-
tissin Ia sardana en

una peea de museu. Re-
visá els d.iferents as-
pectes de 1a sardana,
plantejant eIs seus pro-
blemes i indicant possi-
bles solucions. Recalcá
que 1a situació actual
es dil'icil , i que ca]
una ferma actitud per
part de tots.

A continuació 1'a1-
calde de Ia ciutat, Jau-
ne Casanovas, imposá les

ba¡des a Ia Pubilta de Ia Sardana ale Vilanova, Srta. Ilarina Orpl :. tlam-
b¡ich de Ia co11a sardanista Reto¡n, i a 1es donzelles drhonor Margari.cla
A:.bá de 1a col1a Blau-Grana d.e 1a Penya Barcelonlsta i Anna Domingo, tam-
¡é ae ta cól-la Retorn.

Després de lrofrena dels obsequis per part de1 presents, conen-

9á I'autllció de sartlanes que ens oferl Ia cobla Miralpeix, anb un atrac-
tiu programa.



Paquita Floig

rnúsic de cobla

liel:l vist mol-tes vegacles a la
cobla i'iIRALPr.JIl que u¡ dels instru-
rnentistes d.e1 rengle de1 davant és
una noia. ilerl volgut parlar amb eIla
pe:' conB.ixgr "é" a fons Ia seva per-
sonal itat.

- Quan va náixer la teva afi-
ció a 1a música?

La música mrha a.graclat des

de sempre, peró fou- ouan tenia set o

vuit anys o-ue vaig aprendre Les pri-
rneres nocions d.e solfeig i piano, i
ja des d'al.eshores no he deixat nai
de fer música, estudia¡t, amb 1a gui-
tarra, cantant, tocant 1a ¡ra11a, eI
saxo j- darrera¡lent, e1 tlble.

- Quin instrurrrent prefereiÍes?
Sens du-bte els que piefereixo són els de vent, i dels tres que to-

co no sabria dir quin mtagrada nés, doncs tot i essent tots tres de ven!
cada un drelI-q té tes seves caracterlstiques, tant en rrexecució con en e1
repertori, oue ria des d.e Ia música popular tocacta amb gralla, als passos-
dobles i. marxes de processó tocats a¡rb el saxo, passa¡lt per les sardar¡es
i danses catalanes oue too¡en a¡b Ia cobIa.

Inconvenients i syarrtatges tle tocár el tible.
Potser en e1 meu cas, jo parlarla cle dificultats més que drincon-

venients.Tenint en compte 1a meva formaciórsóc totalnent autodiclacta en
aouest instrument. Les 11i9ons ha¡r estat Ies sardanes que toquern. Acuso una
ma¡ca de formació a lihora cle treure un bon so, sovlnt nassa rtaglallatlt rle-
gut a f influéncia de ta¡rts anys tocant aquest altre instrument, i tanbé
en 1'execr.¡cl,ó d'alguns passatges, tloncs els exercicis de necanisne que nai
he fet són fonanientals per a un bon instrumentista.

I parlant d'avantatges Ia prinera que he trobat, acostunada a ser un
núsic de 'ra peu", és 1a del descans flsic. Després, a rnida que mthe anat in-
troduint en el, món de Ia núsica per a cobla, he trobat avantatges musicals,
com pot ser un resultat de conjunt nolt més ric clintre de la música catala-
na comparant-ho amb un grup de graI1ers, i, posant per r¡n 1guaI eI resultat



final clruna cobla amb eI d'una banda, un ti-pus cle música que stadiu més

amb eI nostre carlcter.

-Con sorgl e1 non de Miralpeix?
Cercant un nom per 1a cobla totho¡o deia Ia seva, i a en Pau se 1i

va acuclir proposar aquest, ja que la cobla 1a formava gent de Sit6es i tie

Vilanova. Ens va semblar un nom forga atlient, cloncs es tracta d'un punt
geográfic entre Ies dues poblacions, i que pertany a un terme neutrai, Sant
Pere de Ribes. ...r

-Teniu nolts lloguers?
No ens podem queixar. Per a orrs són pocs i per a altres són masses.

El cert és, que si bé fins fa poc no havien sortit de Ia cornarca, a partir
cle Sa¡t Jordi hem fet algunes audicions a Barcelona, Terrassa i Castellde-
fe1s. I encara que 1a majoria draudici.ons continuen essent comarcals, te-
nin progranades actuacions altre cop a Barcelona, IrÍonistrol, Berga, La Pal-
na de Cervelló i d'artres.

-Con respon er públic?
Haurien de parlar aeI púbf:.c conarcal i de1 extra-comarcal. EI co-

narcal ja ens coneix, ha vist Ia nostra evolució i ens escolta amb un espe-
rit una nica crltic, dona^nt-nos 1a seva opinió tant si anat bé com si no ho
a¡at tant, anima¡t-nos sempre a seguir trebaJ-tant. ft púUfic extra-comarca-l-
quedá una nica sorprés ale veure una cobla desconeguda, anb forga gent jove,
i no:malnent fan eI comentari de rrdoncs mira, no ho fan malanent del- tot [.

-Quin auto¡ tle sarclanes prefereixes interpletar?
E} nostre ni.veI1 actual no ens peruet enlairar-nos massa vers e1s

grans autors, com fora e1 nostre desig, peró dlntre e1 repertori que por-
tem Jo disfruto molt toca¡t sarcla¡es de Puigferer i Morera.

-Quants dies dr.assaig féu a 1a setmana?

Fins ara hem fet dos assatjos semanals drhola 1 nitja aproxi.mada-
ment cada un, si bé és molt diflcil que a cada assaig i siguem tots. Ara
fem un altre dia'cirassaig a Ia setmana per preparar uns ballets de cara a

aconpa¡iyar al Gmp de Dansa cle Vilanova en un recltal aquesta Festa l'Iajor.

-Coneixes moltes noi-es instl:t¡mentistes de cobla?
He vist actuar a Ia segon tenora de Ia cobla Bages i tinc notlcia

oue en algunes cobles j.nfantils i jovenils hi han algunes noies tocant d|-
versos instruments. Em senbla un fet positÍu, i de 1a mateixa nanera que fa
{eu anys era un fet insólit veure una noia tocant 1-a gra1la i ara és }a co-
sa *és cogent del nón, tanbé s'hauria d'extendre el costum de veure noies

tocant instruments de cob1a, ia que dintre del món de la música et pot

donar moltes satisfaccions personals.

l,{. g. SARCEIó



Conrad Saló, un elegit

EI dia B de juLi-o1 srescau el primer a¡iversari cle Ia mort de1 per
ta¡tes raons admirat i enyorat trestre Conrad Sa1ó.

La inaguracj-ó recent cl'un monument a aquest músic a 1a seva benvol-
guda ciutat de La Bisbal i Ia iminincia del primer a¡iversari clel seu

traspás, ens predisposen a evocar Ia figura del nestre i a tractar de va-
lorar-tot eI r¡ue e11 i 1a seva obra re.presenten per a Ia história tte Ia
música cataLana.

músi-c intesral

I'loltes vegades hem estat considerant quina fou la faeeta nés re11e-
va¡rt de 1a seva fecuntla activitat artlstica, qui-n aspecte definirá primor-
dialment Ia seva figura per a 1a posteritat: Instrunentista, compositor,
arranjador, director? I ens adonem que tot aixb podem sintetitzar-ho en

una paraula sublim: músic. Conraci Saló fou aixó exactament: núsj-c. Sentl
i visoué el fet nxusical amb una rara intensitat. Cap faceta d.raquest no-
ble ofici 1i oassá desapercebuda.

Fou un pianista i organista de dots molt notables i esdevingué, en

el seu temps, un reputat violinista. Amb eI segon fiscorn establl una em-

premta de musicalitat, dreficácia 1 de bon gust.
En escoltar 1es seves sardanes ens adonem que e1 seu tal-ent i 1a

seva inspiiació compten amb eI suport d'una elegáncia, una habilitat i
un coneixement de lrofici que srhan donat molt poques vegades en eI nón
de la cobfa. Cosa senblant hem de dj-r si volem d.edicar una referéncia, per
breu o_ue sigui, als seus arranjaments j- transcripcions d'obres pertanyents
a1s repertoris simfónic i 1íric.

Irideal de nerfeceiá

Conrad Sató. tinguá un ideal de perfecció, una niea a 1a manera dels
nostres noucentistes. E1 preocupá, per danunt de tot, lrobra ben feta, en

una atmo,*fera d'equiJ-ibri, de serenitat i de pau interior. Per assoti.r
aouestes fites hagué de fer esforgos gairebé heroics, lluitant contra lram-
bj-ent lmperant, la inBrcia dels costums., la incomprensió i fins Í tot con-
tra f irnmobilisme conformista dels nateixos músics.

(
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'11,a P¡ingipal ñ. la seva obra nestra

. Pe¡ totes aquestes ¡aons 'lla Prlncipalt'de la Bi-sbal esdevingué
una formació ún1ca, car eI nestre sabé crear aI seu voltant un clima
rl'exigBncia, de rigor 1 de sentit de Ia responsabilltat que mai no srha-
vien tlonat en e} nón cle Ia sarclana.

Tingué una. visj-ó molt clara entorn draquest conjunt instrunental
i les seves possibilitats. Fou, primordialnent, un esperit ordenador, se-
gur dtelI nateix, que noalrl Ia cobla amb la seva própia energia. I'ug{,de
Ies excentricltats i dets divismes i atorgá a rT,a Principal " ao¡estd so-
noritat que 1a caracteritza, una sonoritat robusta i forta, plena tle vl-
talitat i tl'energia, sblida i consistent i, a 1a vegada, cáI:-da i Lfri-
ca. Ma.ntingué en tot noment aquest ritne ágil 1 vibrant que trobem pre-

sent en totes 1es in-
terpretacions de '[,a
Princ.ipal'r.

il.Iusió i sacriflci

Fou la seva una tra-. -\- -Jectorla mode.L].ca con
a home i con a músic.
Dedlcá tots els seus
esforgos i il.lusions
a 'T,a PrincipalIt i en
aquest aspecte 1a gran
sacrificada fou Ia se-

va fanlli.a, que sovint es va veure privada de ra presindia i Ia dedica-
ció altun espds, un pare i un avj-.

Nosaltres coneg.ráren ar nestre saIó i aprenguéren a estimar les
seves qualitats excepcionals a través cle 1es interpretacions de ra se-
va cob1a.

La voruntat der Destl ens prlvá cre 1a presénqia der mestre i eI
que ara més sinóerament desitge, 6s oue la seva gran obra -rr,a principal!-
pertluri, ta1 com eII ens Ia cleixá.

conratl sa1ó, tenia ben guanyada Ia presbncia cier seu nom en eI pa-
norana musical catalá draquest segIe. Home dtu¡ gran bagatge inter.lec-
tuar i rI'unes conalicions insuperables, es feu nereixedor d.e1 nostre re-
cord, la nostra aclniració i la nostra gratituil. Et nonunent ara inagurat
a ta Bisbar és un slmboJ. rtel gran homenatge que catalunya, a nivell de
les més altes institucions, deu encára a aque11 músic exemplar.

- EUGENI UOLERO



NOTICIARI

C ASAI ,Ei'] T

E1s nostres amics de 1a colla sardanista Volera^ny, Itlontserrat Raven-

tós i tria¡uel l,iarfn s'uniren en natrinoni el passat tlia 5 de juny a lres-
eIésia de Santa 01iva. EIs hl atesitgen nolta feticitat.

i! AIXEI'IEI{ T

A 1a 1lar dels nostres socis Josep Planas i Rosa M. Pujolr.s'ha vist
alegratla arnb 1a vinguda de1 priner fill, un nen, que porta el non tle
Carles. Per nolts anys.

AUDICIONS DE T'ESTA i'iAJOR

Dia J cl'agost, a alos quarts de vuit cle Ia tartla a 1a Plaga rle 1es.

I{eus, cobla Miralpeix.

Dla 4 dragost, a les clotze de 1a nit a 1a Plaga de 1es Neus, cobla
La Prlnci-paI del Llobregat.

Dia 6 d'agost, a dos quarts cle vuit dela ta¡cla a 1a Plaga de 1es

Neus, cobla-orquestra EIs l{ontgrins.
A1 mateix dia a }es onze de la nit, I 1'envelat extraordinbri con-
cert de sardanes i música per a cobla amb 1a cobla-orquestra Els- Montgrins.

Dia B dragost, a les set de 1a tarda a Ia Plaga d.e 1a Vi1a, cobla

. 
liiralpeix.

IL§.lg-_UE-L4_ sARpA§¿

Tindrá Iloe e1 dia 17 de juliol a clos quarts dronze de la nit aI
Passeig de1 Carme, anb les cobles lliralpeix i La Principal de CoII-
b1anc. Com lrany anterior Irorganitzaci6 d' aquesta ballacta cltestiu
ás cárrec de la nostra entitat.
CANVIS DE MÚSICS

Ens ha.arribat ta notÍcla que després de1 proper Carnaval, el te-
nor Josep Gispert p"s.ari als rengles tte Ia Cob1a [La Principal t, de
1a tsisbat 1 eI tenor Jaume Vi1á als Montgrins.



ORQUESTRA.COBLA

LA PRTHGIPAL

- 

0E 

--PERELADA-

Lo Cobto de Perolodo (U)

EIs que despuntaven nés passaven a

1'orquestra de reserva. EIs que arribaven
a Ia principal tenien dret a tenir un

hort, a treba]Iar-lo i a fer-se amb els
fruits. En tot tenps-quan 1a cobla no era
fora- els músics, anb 1'aixada, feineja-.
ven per I'ho¡t. Si plovla o }a tra¡unta-
na feia xj-uIar 1es canyes es posaven a

soplulg o en un reclós, embocaven ltins-
trunent, feien eseales o elaboraven fan-
tasies i assajaven 1a seva part en les
sardanes i ba}ls. Quan arribava lrestÍu,

es posaven un barret negre lleuger i amb f instrunent a ]a má bufaven
per eavelats i places fi,ns 1a caiguda de Ia fuIIa".

Un elenent nolt característlc de 1a ve1Ia cobl-a de Peralada fou
1a seva gran tartrana, Ia qual deixaven estacionada a la plaga de1 Cal-
ne. En ella stencavlen els onze núsics per aIs seus recorreguts enpor-
tla¡¡esos, amb e} contrabaix 11igat a 1a part posterior del vehicle.

"Tot aixb que aparent¡oent no és res era I'inlna de Ia cobla de Pe-
ralaila. E1 pas dels músics'per lrescola els donava una gra¡ hunilitat,
eI sentit tle lroberliincia, ile Ia soeiabllltat 1 de Ia integració, els
afinava lthonradega professj.onal, els polla de genialltats i de trucs.
Per altra part, eI contacte constant dels músics anb la terra tlonava un

séc tan lligat anb eI paisatge a les seves execucions, una fj.delitat tan
estricta a la interpretació, que el que produíen era r¡na obra ben feta.
En aquest sentit, la cobla fo:mava un conjunt orglnlc i natural, e1 tre-
ball dels seus núsics es cornpensava i stintegrava en un sentit que es
pot qualificar de cl}ssic en lraccepció nés finament comprensiva de 1a
paraul a n.

Aixó no vo1 pas dlr que Ia coblá de Peralada no hagués conptat,
per a les prineres parts, anb ¡núsics de dots excepcionals. En aquest sen-
t1t ca1 esmentar alguns noms que han passat a 1a história con a models
pe1 seu talent i bon gust lnterpretatlu: els tenores Mariá Calvet i Jo-
sep Bigas; e1s tibles Joan Badosa i Josep Pallisera; eI fiscorn Josep
tr'errer; eI cornetl Gll Lloveras ( tten Gi1 tenia un 1lavl de ferro i era
incansable, essent la seva especialitat eI clissic vals-Jota cte cornetl
aI final del-s concerts al cafE. Aguantava les notes agudes d.e ta.l- manera



oue, indefectibiement, a cada actuació e1s aplaudiments ltobligaven a nbi-

sar"e1 valstt (2); eL contrabaix Josep. Cervera, etc.
La ccbla de Peralada estava habituada a fer 1a feina amb 1a nixina

nulcritud. ?reba1lá amb cura i seny a partir de 1'etapa funtlacional (di-
rector i',ioueI Serra), seguint 1a mateixa norma sota les eficients direc-
trius del seu gerrá Josep. Quan eI nestre Josep Serra abandonl aquesta for-
mació 1'any 1915 e1 substitu{ un músic cte talent i home de gran ca¡ácter:
Josep Blanch i Re¡malt, deixeble, amic i col-.laborador alel mestre Enri,c
I,iorera.

l,es interpretacicns de les sardanes d'Enric Morera a- cbrrec de Ia
cobla de Peralada posseíen un sentit especial. Personalment valg tenÍr
oportunitat de viure una experiéncia inoblidable en escoltar a través dels
ve1ls discs de 78 r.p.m. 6rravats per aquella cobla énpordanesa diverses /
sardanes de1 mestre l,orera, entre les quals en deixá un record imborrable
una versió extraordinária de rEI meu barco'r.

f,.!1.

(2) lianuel- Pont i Bosch: Entrevista amb Josep Pagbs, antic conponent de

ta cobla de Peralada. Llibre de I'ap1ec de ?eralada (17.6.1976).

F* {<*<*{<*r(*** ****{<{<** X*{<*{<***X

PORTADA: Dibuix ile Joaoui¡n Budesca (Passeig.del Carme)

IUpRXSSIó EN OI'I'SET: Gráfi-ques Vilaseca

PMSlDENT: Salvador ButI - SECRETARIA: M.Carme Barceló
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