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Ricard U¡ladesau,
sol¡sta de tenota

Si Ricard Viladesau hagués nascut a

Redbank, New Orleans o Louisvi'lle -comCount Basie, Louis Armstrong o Lionel
Ham,pton- hauria estat músic de jazz,
probablement saxofonista i, encara amb
més precisió, saxo tenor, co'm Coleman
Hawkins, Ben Webster, Lester Young o
Stan Getz.

I no poso pas aquests noms Per pur
caprici. Els escric perqué Viladesau és
un músic típicament racial, amarat de
sen'iors de mar, de flaires de pins i d'al-
zines s,ureres. EIs poso també perqué les
seves condicions físiques, la seva agu-
díssima sensibilitat i la seva intuició, ss-
peronades per un ambi,ent favorable, hau-
rien fet d'ell un ¡nstrument de jazz de pri-
mer ordre.

Peró nosaltres hem tingut Ia sort que
Viladesau vingués al món al Baix Em-

pordá 
-a Calonge, l'any 1918- i la seva

formació hagi estat sardanista de cap a
peus. Per aixÓ ell escollí la tenora, aquest
instrument de so pastós, esperitat o en-
yoradís, peró plé de forqa expressiva,
que sols han p,o,gut dominar uns quants
solistes privilegiats. I Viladesau pertany

a aquesta nissaga, on s'inclouen e'ls noms
d'AIbert Martí, el vell Bigas, Ferran Rigau,
Flamon Hossell, Josep Coll, Lluís Cotxo,
Joan Llobet i alguns altres, mo¡t pocs.

Ell no sols forma part del reduit capí-
tol dels més admirats "virtuosos" de la
tenora, sinó que, per raons que mai no

arribarem a esbrinar prou, ha assolit un
grau d'afinament intro,bable, una dicció
única, una sonoritat que no té ni ha tin-
gut potser mai igualadors a casa nostra.

La tenora de Viladesau ens ha descrit
amb el seu accent suggeridor i exultant
ensems les págines de filiació simfónica
degudes als grans mestres de la cobla
i també les sorprenents acrobácies sono-
res que s'inclouen en els típics "obli-
gats" de Ia sardana d'aplec.

Si pel damunt de tot admiro Viladesau
per la seva forta sensibilitat, que l'iden-
t¡fica amb I'obra executada i ens la dóna
en la seva justa mesura, també valoro Ia
poténcia del seu "fiato", la seva gran ca-
pacitat pulmonar, el seu domini de la
tenora en tots els registres, t,na ¡"s notes
més altes, prodigioses, gairabé insospita-
des.

Format musicalment amb Josep Mer-
cader (solfeig), Josep Gumá (violí) i Ra-

fael Colom i Josep Coll (tenora), Ricard
Viladesau ha tingut per mestre primordial
aquella capacitat inrtuitiva, aquella dosi
,d'energia interior que g'lateix en Ia seva
sang.

Ha estat membre de les cobles "La
Principal" de Calonge, "Els Guixols" de
Sant Feliu, "Antiga Princi,pal" de La Bis-
bal, "La Principal" de Palafrugell, "L'As"
d'Anglés, "Caravana" de Torroella de
Montgrí, if¡nalment, per espai de vint anYS,
"La Princi,pal" de La Bisbal, on les exoel-
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cituds del seu art han tingut el basament
sonor d una de les mlllo,s cobles de to-
ta la história de la sar.dana, de qualitat
sols equiparable a aquella altra formació
Ilegendár¡a que fou "La Principal" de Pe-
relada.

Al marge de la seva tasca d'instrumen-
tista, Viladesau és un excel.lent compo-
sitor ds sardanes. Es tracta d'obres es-
pontánies, desimboltes, de vegades arris-
cadíssimes, fidel reflexe del seu esperit,
peró molt ben tocades am,b un lleu tret
de lirisme.

Personalment m'han complagut moltís-
sim les seves sardanes "Festeig", "Flors
a la Moreneta", ''Perdó", "HermÍni'a",
"Mar de Tossa", "La sardana de Lla-
franc", "Selva i Em,pordá", "Port de Llan-
qá", "ldíl.lica", etc., tot ique reconec
I'innegable mérit de les seves composi-
cions ,per a lluiment dels instrumentistes:
"EI foc de Calonge" (fiscorn), "Fic, repic
i repicó" (tromrpeta fiscorn), "Sa ronca'
dora" (tenora), "Sal i pebre" (tenora i

fisco'rn), "A en Bamon Rosell" (tenora)
i "Aquell rossinyol" (tenora o també ti-
ble) on Viladesau encertá a compaginar
l'a/idesa d'una pega "obligada" amb la
dosi ,Je poesia própia d'una sardana de
veritablg alqária.

Les seves interpretacions de sardanes
com "Davant la Verge", "A en Pau Ca-
srál,s", "Cavalleresca" , 'rRemebranqa" ,

"Sol ixent", "Somni", "Sant Martí dei
Canigó", "L'hostal de la Peira", "La reina
de les flors", "Serra amunt", "Pastoral",
el poema simfónic "Puigsoliu", la "Dansa
de fadrins", la su¡te "lmpressions campe-
roles", etc., han ssdevingut veritables tes-
timonis antológics del més elevat grau de
,perfecció en un instrumentista de tenora
i, per extensió, en un músic de cobla.

El "cas" Vi'ladesau existeix, és una rea-
litat. L'aparició d'una figura com la seva
al nostre migradíssim panorama musica.l
em sembla tan genial com aillada, i estic
convengut que, malauradament, la seva
tasca incom,parab'le no,pot trobar continua'
dors. Penso que en aquests darrers temps

-de 
gran trasbals al món de les nostreg

co'bles- Viladesau f¡¿u¡i¿ po§u't dir-nos
eom Fages de Climent: "Jo sol amb mí,

ben sol, tot sol amb mí mateix..."

Pel Carnaval d'enguany Ricard Vilade.
sau abandona la cobla "La Principal" de
La Bisbal, co:ncidint el seu comiaL amb el
dels notables instrumentistes Angel Pont
('tible) Emili Poch (flab¡ol ).

El seu allunyament de la cobla esta-
blirá una veritable fita dins la história de
la sar.dana. D'ara en avant ens caldrá
matisar: abans d'en Viladesau o bé, des-
prés d'en Viladesau, car tan gran ha estal
la seva defin'itiva influéncia.

E. MOLERO I PUJOS
Premi de Periodisme

"D¡'a de la Sardana" 1968

DISCOGRAFIA

La discografia del mes,tre Flicard Vila-
desau, en la seva faceta de solista de te-
nora de Ia cobla "La Principal" de La
Bisbal, es riquíssima ¡ prou representa-
tiva per a donar-nos I'exacta mesura de
la seva dimensió.

En l'aspecte d'instrumentisl¿ {s tsnora
em plau recomenar la llarga série de
discos de 17 cm. presentada per la casa
"Discophon", de gravació impecable, pos-
siblement la millor que mai s'hag¡ fet amb
una cobla. Aquests discos es troben aple-
gats 

-en part- en 1¡s5 "lon§ play" "ste-
reo", que constitueixen una mostra defi-
nitiva en el génere.

També em sembla molt ¡nteressant un
altre "long play" "stereo" -de Ia casa
"Disco,phon"- on "La Principal" de La
Bisbal, amb el seu tenora sol¡sta Ricard
Viladesau ¡nterpreta música simfónica per
a cobla.

Existeixen bones mostres presentades
per "AIhambra", "Telefunken" i "Regal".

En la seva faceta de compos¡to,r la ca-
sa "Vergara" li dedicá un disc de 17 cm.,
emperó Ia interpretació -cobla 

"Laieta-
na"- se,mbla molt deficient. D'altra ban-
da "Discophon" dedicá també un disc
de 17 cm. a quatre sardanes del mestre
Viladesau.
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MOSSEN HIGINI ANGLES

A I'edat de B2 anys ha mort a Roma
Mn. Angles, el qual, des de téia 22 anys,
era President de I'lnstitut Pontifici de Mú-
sica Sacra. Escriví molts ll¡bres i art¡oles
sobre el tema musical, com a fruit de la
seva total dedicació a la história de la
cultura musical. Tenia escrita una missa
rolmeda totalment per fragments de can-
gons catalanes. Era membre de nombro-
ses Académies internacionals, de I'lnst¡-
tut d'Estudis Catalans, fundador, a Roma,
de l'lnstitut espanyol de Musicologia. Era
u,n de tants catalans que enllá de les
fronteres honoren el seu país, demos-
trant, amb fets, que la catalan¡tat no sols
no és enemiga de la universalitat s'inó
que n'és impulsora, perqué sols aquel¡
qui estima .Ce veritat la seva terra és ca-
pag de sentir un amor conscie,nt a totes
les lerres, a tots els homes de totes les
terres.

AUDICIO DEL MES DE FEBRER

Tindrá lloc el dia 22, a les 12 del mig-
dia, a la Plaqa de la vil.la, a cárrec de
la Cobla SITGETANA.

En el proper número Ia Tresoreria dels
"Amics" donará compte del Balang eco-
nómic de I'Entitat durant l'any 1969, així
com del detall de les Audicions celebra-
des.

VOLEM EL CATALA A L'ESCOLA

"Omnium Cultural", ent¡tal,piomocio-
nadora de la cultura catalana, ha reco-
llit el prec dels Presidents de les Aca-
démies de Barcelona (Ciéncies, Lletres,
História i Arqueologia) i ha adregat una
carta a I'Exm. M¡nistre d'Educació'i Cién-
cia demanant que la llengua catalana si-
gui inclosa en !a nova Llei d'Ensenyament
que ha d'ésser aprovada per les Corts
Es,panyoles dintre aquest any 1970, per
a tots els graus, primari, segon ensenya-
ment i universitari.

Actualment, de tota catalunya, cente-
nars d'associacions s'a'drhereixen a aquest
escrit. Eis noms d'aquestes associac'ions
eis podeu veure cada dia a la premsa de
Barcelona. Hi ha tota mena d'associa-
cions, culiurals, esportives, folklóriques,
artístiques, económ¡ques, empreses fa-
biils particulars, etc.

El nom d"'AMICS DE LA SARDANA"
de Vilanova ja ha aparegut entre elles,
puix que ens adherírem a aquesta de-
manda tan justa i noble.

Es l'única manera que els nostres in-
fants coneguin i estimln el nostre país i

treballin per al seu envigorament. Sols
així farem camí per tenir un pob¡e culte
i conscient.

(Vé de lo pdg. onlerior)
CASAS, Joaquim.- article publicat a

"Destino" (20.4.63) i a "Tele-estel" de la
primera época ("rRicard Viladesau, el
príncep de Ia tenora").

LL.OBERAS, Pere.- "La Bisbal en Ia
história i el record".

MARTORELL, Oriol.- "Viladesau", es-
tudi biográfic al disc "Vergara" 55.0.100
C.

,PLA, Josep.- "Llagosta i pollastre".
Biblioteca Selecta - 120.

SUREDA Prat, J,- article publicat a la
revista "Usted", de Girona.

Diferents articles apareguts a:

"LA ACTUALIDAD CATALANA" ( juny
1964).

GUIA MUSICAL, del Palau de Ia Mú-
sica Catalana (número 3-4, temporada
68-69 ) .

HEVISTA TRAMUNTANA, (número 36,
article "Viladesau, gran senyor de la te-
nora ) .

SETMANARI "RUBRICATA" article de-
dicat a Viladesau ("El último románt¡co")

Altres treballs donats a coné¡xer a la
rev[sta "PRESENCIA", Carnet del Sarda-
nista, setmanar¡s "Prat", "Mataró", "Vi-
llanueva y Geltrú", d¡ferents butlletins i

programes d'aplecs.

President: Manuel Prats Secret¿\ria: Marina Massó
I. G. Vil¡¡cco - Ylllanucvo y Gellli
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