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Els instruments de cobla i els

seus executants
1._ QUATRE PARAULES A MANERA DE PROLEG

Els catalans som fets a la nostra manera. Un cúmul de factors esdeveni-
ments i circumstáncies de tota mena incidí damunt eI nostre poble al llarg dels
segles contribuint a la creació d'una consciéncia col.lectiva, una mane¡a de
pensar, fer i sentir prdpis del catalá, netament diferenciada de la dels altres
pobies de la península lbérica. La nostra parla i la nostra dansa, la sardana,
Iran estat probablement els suports básics de la catalanitat, sobretot en mo-
rnents dolorosos per al nostre poble, quan l'oCi i la manca de comprensió pre-
tenien anul.lar alld que és inherent a la nostra condició de catalans.
Histdria i compositors

La sardana ha estat objecte d'una certa atenció per part dels estudiosos
de la nostra terra. Sabem detalls probablement certs entorn dels seus orígens
i errolució. I{an estat donades a conéixer les biograffes d alguns dels nostres
compositors de sardanes més representatius i els historials de les cobles
més rellevants i acreditades.
Manca d'informació entorn dels músics

En aquest procés divulgador, portat a cap a través dels llibres i dels habi-
tuals mitjans de comunicació social, un dels aspectes que, incomprensible-
ment, han quedat al marge és, sens dubte, el dels components de les cobles.
En aquest sentit, els únics instrumentistes mereixedors d'una certa atenció han
estat els qui s'han decidit, amb més o menys encert, a la composició, esdeve-
nint populars per aquest camí. Peró, pel que fa als intérprets exclusivament
lliurats a la seva tasca, s'han vist tot sovint negligits i ignorats.

En els seus anys de triomf els noms dels grans solistes de la cobla eren
pronunciats amb .admiració i afecte, una i cent vegades, per tots els sardanis-
tes. Els seus "obligats" i les seves intervencions rellevants foren objecte de to-
ta mena de comentaris elogiosos i judicis favorables. Perd un cop abandonaren

TAI-ATA

A.E. Talaia BAS19761000_071



I

i"

la facta activa el seu nom aná esborrant-se de mica en mica de la memdria
dels sardanistes. Altres vingueren a ocupar els seus llocs, nasqueren altres mi-
tes, els virtuosos feren noves proeses i les seus dubte meritíssimes interven-
crons dels seus predecessors foren fatalment condemnades al silenci i a I'oblit.
I encara és més greu el cas dels bons músics de cobla que, per les raons que
l'os, s'han limitat a interpretar amb gust i amb veritable talent dartista, renun-
ciant al paper propi de les peces obligades, cosa que no va pas en detriment
de llur condicro de protessionals de categoria innegable. Aquests darrers, fins
r tot trobant-se en acüu, dificilment susciten cap comentari elogiós per part de
ningú.

Les figures del passat

Qui parla avui cie les gestes gairebé llegendlries del solista de cornetí
(després de trompeta) Pere Prunyonosa "Trumfa", figura d'importáncia capital
ciins eie la seva especialitat, I les del fiscornaire Tomás Garcia, instrumentista
d'una sonoritat privilegiada? I les del tible Badosa, de La Principal de Perela-
da o el flabiolarre Baldomer Pastells d"'Els Rossinyols", de Castelló d'Empú-
ries? Ha estat dit en públic, alguna vegada, que un dia abans d'enllitar-se
lper raó de la malaltia que llhavia de condui¡ a la mort al cap d'unes quantes
setmanes), l'extraordinari üble Enric Barnosell interpretá encara una sardana
rbligada a la plaga de Palafrugell?

Les figures actuals

Si esmentem tots aquests noms corresponents al passat sembla que vul-
guem reirrcidir en el nostre vell pecat de l'evocació cofoista i sentimental. No.
Pel que fa al present s'esdevé una cosa semblant. Ha escrit algú cap mot de
eratitud dedicat a l'excel.lent contrabaix Delfí Sunyer, que abandoná la cobla
durant el darrer Carnaval? Quants comentaristes de sardanes han estudiat,
amb ia degucla atenció-, la persorralitat del jove'instrumentista de tenora Josep
N{.n Gispert, de la cobla Els MontgrinsP I la del tible Manuel Comadevall, dé
ia cobla-orquestr¿r "Maravella" o el fiscornaire Josep Cussú, director d"'Els
Nlontgrins"?

l-ins i tot els músics que avui es troben en actiu i que formen part de les
cobles més famoses, amb prou feines són coneguts per l'auditori que els escol-
+a tot sovint, balla sardanes al seu voltant i pica de mans quan interpreten una
sardarra olligada. Els mlxims coneixements es limiten al cognom (o bé liapel-
iatiu), el fioc de residéncia del músic i poca cosa més.

ItJormalment, quan hom se sent interessat per la tasca dun artista procu-
ra conéixer un xic més a fons el seu passat, les seves activitats, el seu historial.
]-'única excepció la constitueixen els petits grups d'entesos (o no entesos) que
r esten mig embadocats davant la cobla, escolten les seves interpretacions amb
grrur atenció i tot sovint les valoren adequadament. A vegades he sentit for-
rnular a aquests en-tesos comentaris molt lúcids, alguns dels quals el temps sha
''ncarregat de conffrmar, amb gran sorpresa per la meva part. Peró áquests
grups són molt reduits i no pas tots els seus integrants són persones dignes de
crédit en la matéria que pretenen tractar. Queden, a més, francament diluits
entremig de la multitud que es belluga al seu entorn, la qual sols es preocupa
de ballar sardanes ben saltadores, valorar obligats (no pas sempre de catego-
ria musical) i veure desfflar músics damunt I'empostissat, sense aprofondir mai
crr el terna del seu historial, dels seus coneixements o de la seva preparació.



Records personals

!'aig descobrir la sardana i la cobla de molt menut a la vi.La de Lloret de
Mar (La Selva). A partir d'aquell esclat inicial he sentit un especial interés

-una veritable predilecció- per aquesta manifestació, especialment sota el
punt de vista musical. Per aixd he procurtrt penetrar dins aquest món fascinánt
de les cobles i dels músics de cobla, els antics i els actuals, els vells i els joves,
els pertanyents a les cobles diguem-ne históriques i els de les més discretes i
humils. He passat algunes de les millors estones de la meva vida escoltant no
solament aquestes cobles sinó tarnbé sentint els relats dels seus components,
les evocacions de les seves aventu¡es i facécies de tota mena. He assistit moh
complagut als seus assaigs i actuacions, tant als aplecs i a les places dels po-
bles, com a les sales de concert i als estudis d'enregistrament. He sentit i sen-
to envers ells una franca simpatia i una gran acliniració. Pel seu taranná, habi-
tualment obert i desimbolt, la major part d'aquests músics han estat persones
molt accessibles. Bona part dels components de les cobles actuals de les co-
rnarques gironines són coneguts meus i amb alguns d'ells m'uneix una amistat
sincera i fonda.

Tant a la desapareguda revista "Tramuntana", de Lloret de Mar, com a
"Preséncia", i actualment a "Canigó" i a altres llocs he procurat parlar en tot
moment de les cobles i dels músics, un tema molt interessant, al meu entendre,
i gairebé verge, inexplorat. Per aixó em plau retrobar les cobles tot sovint i
passar al costat dels seus components un jorn sencer de festa: Les sardanes de
migdia a la plaga. el dinar (amb café i tertúlia inclosa), el ritual del concert o
4e les sardanes de la tarda i, per fi, les sessions de ballables.

Em semblá particularment interessant la proposta dels amics Maria Car-
me Barceló i Salvador Butí diniciar al nostre butlletí una secció dedicada als
instruments de cobla i als seus executants més notables, els desapareguts i els
de l'hora present. En escriure aquestes coses no faré sinó recopilar el fruit
d'uu gran efflall d'entrevistes i converses,'de petites i grans conhdéncies. Ai-
xó em servirá, a més, de pretext per a iniciar nolls contactes i cercar informa-
cions més completes. En el fons, pot tractar-se, penso, d'una experiéncia enri-
quidora per a tots plegats. Amb molt de gust donaré a conéixer els fruits del
meu petit esforg a través d'una série d'articles que voldria que fossin del gust
de tots.

Ofrena

El gran poeta empordanés Carles Fages de Climent, gran coneixedor del
món de les cobles i dels músics, va escriure uns mots deffnitius dedicats als
components de les velles agrupacions de la nostra terra: "... veritables mestres
cantaires pantagruélics i hedonistes, errabuncls d'espardenya i tartana i cfavell
al trau". Avui dia els músics de cobla ja no viatgen en tartana i amb prou fei-
r.es en autocar. l.a major part ho fan en cotxe propi. L'espardenya i el clavell
al trau han caigut en desús. La bohómia d'altres époques també ha passat a la
história, gairebe en la seva totalitat. Peró el tema, essencialment, és el mateix
i les parficularitats de l'ofici són molt semblants o fins i tot idéntiques.

Als vells mestres cantaires i també als actuals, a tots els sardanistes, ai
se¡vei dels quals els músics lluiten, treballen i tracten de superar-se, vull dedi-
car, en testimoni de gratitud i simpatia, aquest petit recull d'articles.

EUCENI MOLERO
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Els scr r-clcrrrisú(es cl'eclctt
Unes bones dones, ja feixugues, ben entrades en anys, prenent la lresca a

l'entrada d'una casa, li diuen a un home també madur, vilanoví, lluitador de
tota la vida per a tot el que signifiqui dignificació de lhome i de Catalunya:

- Se'n recorda com ens ensenyava a ballar sardaner, en aquesta mateixa
e'ntrada, quan nosaltles érem sardanistes, amb els nostres quinze anys tan bo-
nics que teníem?

Es bonic, sí! Es l'arrelament a la prdpia terra, quc cadascú manifesta
d'una manera o altra, petita o gran, amb ambicions o amb curtedats. ,

Perd les bones ciones s'equivocaven -i així els ho vam manifestar- de
mig a mig. No en són d'ex-sardanistes. De sardanista se n'és sempre, ffns més
cnllá de la mort. No hi vol dir res que les cames a un ja no li aguantin, que
les forces ja flaquegin, que les il.lusions minvin. L'important és el llevat que
i'ha fet a un, de qué és compost. S'és sardanista actual sempre, quan hom sap
que ailó que va mamar era una llet pastos:r i calenta d'amor a la terra prdpia,
i n'está content, i per res del món en renegaria.

Per aixd és indispensable que els organitzadors de Cursets per a infants,
d'aprenerrtatge de ballar, tinguin consciéncia que la major part de llur esforg
no será en va, que la tasca <1ue fan germinará, d'una manera o altra, en aquells
ínfants quan siguin adults. Ells, com els p'ares, com l'escola, com els Movi-
rnents d'infantesa o de joventut, també hi tenen un lioc entre els apdstols que,
¿{ratuitarnent, treballen joiosament, calladament, sense paga aparent, per al
redregament de la nostra eterna Catalunya.

Aquestes dones, feixugues, entrades en anys, en són una mostra, en són
un signe i un testimoniatge. Iles del que sigui fet amb amor a favor dels "pe-
tits" del nostre poble cau en terra secana o en pedra estéril.

ACTIVITATS DE LA COLLA SARDANISTA VOLERANY

29 d'agost: Concurs a Matadepera. Cobla: La Principal del Llobregat.
12 de setembre: Concurs a Olot. Cobla: Barcelona.

19 de setembre: Aplec a Badalona. Cobles: Ciutat de Girona, La Princi-
pal de La Bis'bal, Selvatana i Bircl¿rlona.

PRIMER PREMI

El passat dia 29 d'agost la colla sardanista Volerany de la nostra entitat,
va aconseguir el primer premi del Concurs de Coiles S¿rrdanistes celebrat a
Irzlatadepera en la seva categoria de Zonal D.

ENLLAC

Els nostres l¡ons amics i components de l¿r colla sardanista Volerany, Toni
Sagarra i Virtut Castro s'uniren en el sacrament del matrimoni el passat 24
de setembre, diada de la Verge de la Mercé, a l'ermita de f,urdes. Des del
nostre butlletí els desitgem tota la felicitat que es mereixen.
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ELS SEGADORS
L'HIMNE DE CATALUNYA

Catalunya triomfant
tornará a ser rica i plena
Endarrera aquesta gent
tan ufana i tan superba

Bon cop de falg!
Bon cop de falg
Defensors de la terra
Bon cop de falq!

Ara és hora, segadors,
ara és hora d'estar alerta
Per quan vingui un altre juny
esmolem ben bé les eines

Bon cop de falg!...

Que tremoli l'enemic
en veient la nostra ensenya
Com fem caure espigues d'or
quan convé seguem cadenes.

Bon cop de ,falg!...

AUDICIONS DEL MES D'OCTUBRE

Dia 3 d'octubre, Campament-Aplec de Tardor, audició matí i tarda, Cobla
Sitgetana.

Dia 72 d octubre, a dos quarts d'una del migdia, a la Plaga de la Vila,
audició de Sardanes, per la Cobla Sitgetana, patrocinada per la Caixa d'Es-
ialvis del Penedés.

President: Solvodor Butí Secretori; Joume Dolló
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