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CAPITOL IV

ALTRES TIBLES IMPORTANTS

Dur¿rnt una série d'trnys el rival del mestre B¿rrnosell ¿r les b¿rllades de
sardanes r'¿ éssel el tillle Jorrn Brrdosir, de la cobla "L¿r Principal" de Perelada,
irrstrumentisttr de grtrns possibilitirts, tr r¡ri succeí un altre intérpret de forga
anomenacl¿r: Josep Pallissera. De tr¡tes m¿rneres, el successor genuí d'Enric
Banrosell. sobretot pel <1tre f¿r ¿r la qualitirt del so i lrr perfecció interpretntiva,
va ésser el til¡le r\ngel Pont, fill de Verges, vir-rcr-rl¿rt dtrr¿rnt molts trnys a I¿t co-
bla "L¿r Principal" de l¿r Bislt¿rl i en l'¿ctu¿rlitat membre de l¿r cobla "Ciut¿rt cle
Btircelona", "l'home <lrre htr sabut tlerrre del til>le sotrorit¿rt d'oboé" segons
f}ase molt divulg¿rd¿r.

Ulr ¿rltre virtuí¡s del tible que giruclí de grirn ¿tnomen¿td¿r trnys etrrertr fou
Hobert Vilallorigtr, de les cobles "L¿t Selvatana" i "Girrtrra". També cal esmen-
t¿r el c¿rk»rgí J:ume Esteve, posseidor cl'ur.t so molt estim¿rl¡le, vincul¿tt clur¿rnt
molts ¿urvs ¿r l¿r col¡l¿r "Cost¿r Brtrvtr", de Palafrr-rgell, i actualment component
de l¿r coltl¿r "Ciut¿rt de Giron¿r". També h¿rttrem de dedicar ttn.r referé¡tci¿r al
bisb¿tlenc Jtrume Puig "\{et dels ocells" i el torroelletrc J-osep \I.^ B«rix, per
esptri de molts an,vs director de l¿r cobl¿t "Girona". A B¿rrcelona portalen ,a ter-
*á l"r seves ¿rctivitats zrlguns tibles molt nottrbles, especitrlment els N{agret
lomi\s Arrie, Baldiri Coll, Ferr¿rn Blanch, Jirume Xirilrell¿r, etc., etc,

Temps erlrer.¿l excel.lení a l'Empordt\ 9!_ a.rgníffc tible- \l¿rrtili¿ Fout i
Coll. director de l¿r cobl¿r "Els N{ontgrins", fill d'tur ¿urtic tiltle de l'esr'rentada
formrrcií¡. Etrh'e els ir-rstrumer¡tistes que ¿tvui es trol>en en actitt cal esmel-rt¿rr

cn primer lloc l'excepcion¿l solista Jotrr.r Prrrés, de "La P_rinc-ipal" de la Risbal,

posieiclor cl'unes condicio'rs literalmer-rt prodigioses,_ qui ha fet reviru'e- ¿rlqttnes

áe les pr\gines més compromeses del repertori strrcltruisttr, moltes de les r¡rals
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,no .havien estat ir-rterpret¿rdes d'engá del criiniat del geni del tible Enrie Bar-
nosell. Particularment destre en el domini d'aquest instntment. Joart Ptrrés
sap agermanar la seva veheméncia amb una peóulitrr delic¿rdes¿r pel que fa trls
pianos, alguns dels qutrls sembla impossible que puquin sortir d'urr instrument
tan rudimentari.

Altres figures ¿rctu¿rls d'indiscutil¡le lelleu i solvénci¿r sí».r: Eveli C:rpso-
lines, de la cobla "Maravell¿r"; Raimond Subirter, de "L¿r Sc'lvirtirtt¿r"; Tomás
Bahí, d"'llls \.'Iontgrins"; Fr¿urcesc Elias, de l¿r col¡l¿r "B¿trcc'l<¡rtir" i la Rrrrtd¿
Ivlunicipal barcelor-rina, etc.

Ates¿r l'affnitat existent entre el tillle i lrr tenora, podem ¿rfirm¿lr que molts
músics de cobla dominen aquests dos instmments. El c¿rs més insólit potser
es el que es dóna er.r Itr figura d'er-r Josep Rourtl, qui després d'¿rcreditar-se d¿r-

vani els auditoris c¿rtalans en la sev¿ condició de solist¿r de tenora molt re-
m¿rcirble (Roure portá a cap la difícil gestrr de substituir ¿rl mestre Josep Coll),
sorprengrré tothom pel fet d'aparéixer, després d'una est¿rd¿t ¿t l'estranqer, de
solista de tible (excel.lent tible, per cert) de l¿r cobla "Iris". de S¿rlt. Un c¿rs

semblant el protagonitzá Ferr¿rn Blanch i ¿rctualment és el mestre Ric¿rrd Vi-
ladesau, tenoru de qualitats prou clivrrlgrrcles, qui impzrrteix simult¿\triament les
disciplines de tenor¿r i tible patrocintrdes per ltr Diptrtació de Girona.

Existeix t¡n tractat per a aprendre arluest difícil instrument, el famós "Mé-
tode de tenora i tible" degut al mestre Josep Coll, qui pel que fir trl tible pro-
bablement se serví de l'experiéncia del seu germá Baldiri, que tocit clurant
molts anvs al serr costat a Ia cobl¿r "Barcelona".

SARDANES DE TIBLE

Les sardanes de tible són progrermades ¿rmb forga nssiduitat als uostres
aplecs i audicions. Algunes d'elles h¿rn esdevingut particularment poprrlars.
Entre elles cal esmentar "La fi del mór-r", escrita pel mestre Tosep Rlanch i
Reynals, director de "La Principal" de Perelada, pel lluimerrt del seu solista

Joan Badosa. Evoqr-rem també l'impacte c¡re produirelt, ett el serr moment, les
sardanes "Rialletes", "Record", etc., d'Ertric Barnosell. ir.rterpretades per ell
mateix; "Encisadora", (Josep lv{.' Boix - Robert \/ilallongri); "Reffla, Pep", (}o-
sep M.n Boix); "En N{et refilaire", dedicada pel seu autor, Emili Juanals, al
solista de tible Jrrume Esteve; "Gallardia" escrita pel mestre Courad Saló per
al seu cosí germl Enric Barnosell, er-r la darrera etapa de la trajectória d'a-
qüest; "Aquell rossinyol", composta per Ricard Viladessau, a la memr)ria d'En-
ric Barnosell, etc.

Gaudeixen d'una justa anomenada les nombroses sardanes que han estat
concebudes pel lluiment conjunt del tible i la tenora o bé dels dos tibles. Exis-
teix també el cas singular de la sardana "El Moreno i el Rosset" (Pau Marons),
de ffscorn i til¡le, dedicada al fiscorn¿rire Josep Puig "\'foreno" i el tible Joan
Parés.

Cal remarcar, finalment, el paper preeminent del tible eu sardanes no pas
específicament obligades, com és ara el cas concret de la bellíssima composi-
ció "Fent-se clar" (Ramon Serrat), "L'espigolera" (Viceng Bou) i tantes i tantes
d'altres.



DISCOGRAFIA

Suggerim algunes il.lustr¿rcions musicals, cl¿rssific¿rdes per solistes:

Podem recom¿ul¿tr l'¿rudició de lii s¿rrd¿ur¿r "Ilefil¿r, Peir" (loseip M." Boix),
interpretirdir pel serr ittttot', irmb l¿r colrl¿r "Git'ona" Regal SEDL 19320. El no-
t¿rble tiltle Eveli Capsolines té enregistr¿rcles les s¿¡rdiuies "Ri¿rlletes" (Bu'no-
sell) i "N{ari¿r Dolors" (\L S. Puigferrer) ¿rmb 1¿r cobl¿r "Nl¿rr¿rvt'lla" S.\FF SF-
2016 i SF-2006, respectivament. Urr¿r estim¿ible trporttrciri a la tliscogrtrffa del
tible la col'rstitueix l'enregistrament cle l¿r s¿rrd¿rn¿r "Aquell rossinvol" lRicard
Vilndesau) en versió de N'fartiriá Font Coll, ¿rrnlt la colrl¿t "Els \'[ontg"j¡15",
RCA 3L 14.003. Es clar que I'altorttrci«i més importrrnt en tots erls iispectes la
constitueixen erls eriregistr¿lments cic l'extrii«rrdin¿rri solistir Joan Parés ¿rmb "La
Principttl" <le l¿t Risbal per a l¿ c¿rsir l)isc<lphttrt. Esmerttem: "Rialletes" i "Re-
corcl" (Birirrosell), Ster-S8 i Ster-57, ic:s¡lectil'itmeni; "C¿l¿ S'r\L¡rrer" (\/ilirdcsau),
Ster-59r "La fi del m<in" (Bianclr Revrralt), Sier-53: "Crrll¿rcliii' i "Err S¡let¿r i
amics" (Cour¿cl Salír), Ster-54; "Duet festitr" (Ptur \lurroris), Per ¿ <1os til¡les
(amlr el seu comp¿ulv Lhrís Turet), Ster-5"I i "El \lorerio i el Rosset" (Parr N{¿t-

rons), aml) el fiscorn¿rire Josep Ptrig, Ster-54. Angel Pont, jtrrltament ¿rmh Ri-
c¿trcl \/il¿des¿lu erlregistrii amb l¿r cobl¿ cle l¿r Bisb¿I, lir sirrclana cle \/ilrdesau
"Oc¿r ¿rmlr nirps". t1<' tiirle i teitora, I)iscophon, Ster-53.
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EN LA MORT D'EN PACO CAPELLAS

El 12 de gerrel moriir ¿r l¿r Bislr¿l (llrrix Empordir) err Prrco Capellirs. pro-
fessor de ltr cobla-orrluestr¿l "La Princip¿I", de l¿r Bisbal. N¿rscut a Sant Hipó-
ljt de Voltregfr (1922), ocupi dur¿urt prop d'un quart de segle (1946-1970) el
lloc de primer trompetn der "L¿r Principal". Er¿r consicler¿rt l¿r m¿\virn¿r ffqur¿r en
I¿r sev¿r esltecialittrt. A partir del 1970 i per dificult¿rts ¿rmb el ll¿rvi es v¿r fer
c¿\rrec del cuntrab¿tir, instrument del rlrre strbin treure ulr E5r¿rrr ptrrtit.

I-es seves iriterpretacions de pc'ces oblig¿rdes de trompetrr i de trom-
petrr i fiscorn (nl costzrt d'en Josep Puig "N{oreno") htrr.r entr¿rt ir formar ¡lart,
per dret propi, de l¿r históri¿r de la cobl¿r.

Amb en Paco Cnpelltrs desapareix un h«lme noble, intel.ligc,nt i enérqic. un
músic molt capacit¿rt i rur patriot¿r c¿rt¿rlh exemplilr.

L'AUDICIO DE FEBRER

Tindr¿\ lloc el diss¿rbte dia 12, a la Plagir de l¿r \/il¿r, a dos c¡rtrrts de set
de la tard¿r, amb la cobl¿t N{ir¿rm¿rr de Giron¿r.

EI,S NOSTRES AMICS ENS SALUDEN

Hem rebut una lrad¿lla, desitjant-nos iur bon irny, dels nostres amics <trga-
nitz¿rdors de l'A¡rlec de l¿t S¿rrd¿ur¿r de Tolosa de Llengundoc.



ABRAHAM
Pastisseria

LANOVA I LA GELTRU

Buffet salat

Pizzeria

I Whisky

I cr.""rn
Pastels {I ConvacI'

I Cointreau

EL.893 30 16 - VIAIGUA, 102 . T

VESTIU A L ULTIM

CRIT A,

(HARAVEl.
c/. SANT GREGOR|, 14

VILANOVA I LA GELTRU



Excursío Vallcarca- Mas Cuadrells- Sítges

Ditrmenge. 16 de gener de L977

Só:n 2/4 de 8 del m¿tí i errs tr«rbem ¿r l'est¿rciír cle Vil¿¡n<lv¿r ir punt de pu-
jar al tren, per iniciar trqrrestir excursió. Es Irr primera (lue la "colla" fa zrquest
any i som 14 components, tot lrn récord".

Arribem ¿r V¿rllcarc¿r tr 3/4 de 8 i ¿rmb un fred que "pela" comencem ¿r c¿l-

minar. Després de travess¿u' el poble semi-abalrdonrtt, trobem el c¿rmí qlre ens

1:orta crrp ¿r Ia N{asia de V¿rllc¿rrca.

EI veut glrrgat no ll¿ll'¿1, i degut a ¿rixü portem un¿t bona m¿lrx¿l. El di¿r és
.clar, encirrit que de moment llo ens toca el sol.

Passa.d¿r ja lit \{irsirr, sense grrires comp}ictrciorls elrs adreqem cap a ltr Rie-
ra de Vallcarc¿I, que anirem seguint fins a trobar el camí de l\{as Cu¿rdrells.
Dur¿urt t¡t el trajecte passat, h¿u,em pogut observ¿rr els efectes que els fums
de la fábrica de Ciment, prodrrc-'ixen trl paisatge d'trquesta r,¿rll. Pedres i plau-
tes apareixen cobertes de la pols del ciment.

La finalitat d'aquestir excursió és doble. D'una b¿utd¿l ltr \'[." C:lrme rrpro-
fita per recollir mostres de plantes, per irl serr trelr¿rll de fi cle Cirrrerrr, i per
altra. té un objectiu geográfic, o sigui de conéirer l¿r fisonomi¿r i carircterísti-
ques d'una part de la com¿rrca de Garraf.

A mida que entrem ¿rl Fondo de N{¿rs Ctraclrells, el prtisrrtge c¿trtvi¿l i toma
a brollar el color verd i lluent de les plarites vives.

Són les 10 del rnatí, el vent h¿r ptrrirt i el sol comengit rt escirlfar-nos L¿
marx¿l es f¿¡ més ler.rta. Ar¿r anem per rrrr ciuní-pista c¡re ens portará jir firts rr

M¿rs Ctr¿rclrell, el qual veiem al capdernunt cl'rrrr tttr'ó.

El "Carit de la Ser-ryer¿I" elts rep a ltr m¿si¿r, h¿bit¿rda.

Só:n 2/4 de 11. Després de preguntitr si ens podem quedar ¿l esmorz¿lr,
comencem a mer-rjar en comp¿uryia d'rur gosset itrgittrer, tlue fir les delícies de
tots.

A 3/4 de 12 tornem ¿l camin¿rr cap ¿r \l¿s \litiol, un¿t r¡¿tsi¿t ¿rJr¿ruclorr¿rda

situada ¿r 15 minuts de l'¿rnterior', err el cirmí que r,¿r ¿r Sitges. Errs irtut'etn per
{er algun joc, entre els quirls solrresurten, la lluit¿r de cavalls, el joc dels nusos
i el Cavall Fort.

Veient que es f¿r t¿rrd i que rurir de ]es roies ja no pot ¿rgu¿urt¿1r-se. cloncs
rromés fa que caure per terra... a 3/4 de 1 corrtintrem el cirmí cirp a Sitsres, on
després de don¿rr una gr¿rn volta per N'las Alba, ¿rribem ¿r les 2 a I'esttrció,
just per prrjar rrl tren cap a Vil¿nov¿.

Estem cansats peró en el fons contents. La nattrr¿r ens h¿r uuit un xic més
i fruit de lrr convivéncia d'aquestir estonrr, en que hem estat junts compartint
la fatiga i l'alegria, será I'amist¿rt i els records que perdur¿rrá irmJt uosaltres,
aquesta petita excursió.

Assistents: M.n Carme, Emi, Kiko, Silvia, Ntlontse, Terestt, Nuri, N,fontse,

Jatrme, Agustí, Maite, Josep \,I.', Neus i lvlanel.
Manuel Busquets i N{ontserrat
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GREIIITAT
els segueix oferint

quolitot i

millors condicions

Sont Gregori, 12

Teléfon 893 l3 38

Mesón
Casa Fél

Especiolitot en vi de Moriles

Gron ossortiment de topes i

plots rdpids.

Comerg,7 Te1.8932444

Vilonovo i lo Geltrú

BYRME Bobinatge i reparació
de motors eléctricsAiguo,4 - Tel.89300ll

Reconvis d'origen de

BERRENS - TAURUS -

JATA

les més conegudes morques

MOULINEX - TURMIX - DESIREE

- SOLAC, etc.

Servei oficiol de

BRAUil. TONTADO - IIISPAilO SU¡ZA



Assemblea
Extraordínaria

de Socis
d'Amics de la

Sardana

Dia 26 de febrer, a les 8 del vespre, al Iocal social, carrer Co-

merg, 4.

ORDRE DEL DIA:

-Lectura 
i aprovació de l'acta anterior.

-Augment 
de quotes.

-Precs 
i preguntes.

No hi falteu!

SARDANISTA:

CEI,EBREN LES

NO HI FALTISI

RECORDA QUE EL DIA 20 DE FEBRER ES

NOSTRES TRADICIONALS COMPARSES.

Presidenl: Solvodor Butí Secreiori: Joume Dolló



RAPRA
Recreo, 67 -Te1.89341 98

VILANOVA I LA GELTRU

Servei de reporoció

de colentodors o

gos totes morques

Abonoments onuols

Coputxins, 28

Tel. 893 27 92

r5
AUS

I DIA

TAX
TIITUS

SERVEI NIT

Correr Hovono n.o ó

Tel. 893 0l 33

Vilonovo i lo Geltrú

Reporocions i bobinolies de

loto meno de motors eléctrics

Tallers
Soler

Correr Unió, 9B-100

Tel. 893 0842
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