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Sempre hem cregut que la sardana éd una part de la realitat cultural de

la nostra terra, i com a tal, no pot viure aillada de les raltres rnanifestacions del
¡lostre carácter definidor.

Creiem que la sardana per si sola, sense tota una série de circurnstáncies
que l'envolten, no sols no tindria la forqa que té, sinó que al ser fruit del po-
ble, aquest poble ja no l'hauria engendrada.

Sentim molt a dir que la sardana ha de viure per eila sola, autónoma, des-
lligacla d'altres facetes rle la vida cultural catalana, per<\ nosaltres ens sentim
crgullcsos de veiure units a una ¿lgrup¿rció excursionista com és la nostra TA-
LAIA, perqué a part de sardanistes estimem l¿r nostra terra a la que volem co-
néixer, trepitjar i veure d'aprop.

Ens aglada ¿urar als aplecs i als conculscs, perü també sentim una immen-
sa satisfacció quan després de moltes hores cle marxa i sacrifici, ens trobem
dalt d'un cim com més alt, millor.

Peró cle tota manera, quan fem excursionjsme no oblidem la sardana. El
passat dia l0 d'agost, un grup de Ia nostra entltat, estávem a clalt del cim
cl'Aneto a 3.404 m. d'algada, després de dos clies cle rcclar per aquelles mun-
tanves, ballant una sardana arnb un "cassette".

Creiem que amb aquest acte) no féiern més que exterioritzar l¿r nostra
manera de veure la sardana i és que molt abans que sardanistes som catalans.
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ELS INSTRU\,IENTS DE COELA I ELS SEUS EXECUTA}íTS

CAPITOL IX

t_A
_I-ROiVPETA (t)

El rengle del darrera (metall)

A tr¿rr'és de cliversos capítols hern ¿r.r-r¿rt tr¿tct¿¡rt eirtolr.r clels instlumeutis-
tes i els ilrs;Lruments de l'¿trromen¿lt "renglcr clel cl¿lv¿rnt" cle la cobltr, format per
firrl;iol, tjltles i telrores. El "rengle clel ci¿rrrer¿r" I'integreu els instruments
de met¿ll, elrtr<' els c¡rrrls trobem les trompetes. els tromi;ons i els ffscorns.

Quarr unrl coltla t«rca d¿rmnnt l'emlrostissat, normrrlment tots erls músics
setren. citr irqnest empostissat ro és pas pli sirx5 clue fir un gr¿rí> a l:r part del
d¿rn'era, cos¿1 que determin¿r que els iristmmeutistes del met¿rll estiguin situ¿rts
a trn lrivel] superior. La coltl¿r gu¿ln\'¿l en vist«rsitirt i els r¡írsics rro es molesten
els tn.ts ¿ils a]tres ¿mlr el so de ihu's irrstnrments. Si es clírn¿r el cirs que I'empcs-
tiss¿rt és tot¿rhneut pli «r bé no existeix empostissilt, les cr¡bles cle les com¿1r'ques
gironines se situerr d'tura m¿tnerir especiirl, ferrt <1ue els instnrmentistes de l:r
ftrst¿r restin :rsseguts i els del metall toqrrirr drets. Per rirons de comoclitat ¿rvui
di¿r e]s conrponents de moltes cobles trlr¡ren tots irssegrrts, enc¿lr¿. que es tro-
I-lir.r a perr ¡llir, cosa que determintr que el conjunt p^r'di vistositat i lirrs i tot
que el seu so quecli mig ofeg:rt per la ¡rresénciir de l¿l multitud.

Estructur¿r de Ia cobla

Qrrilu la crtlrla s'engt'¿rndí, l¿ ref«rrnta estnrctur¿rl rlo sols irfe.ctá al i'engle
del cl¿rvant (instnrments de fusta) amb I¿r irrcorportrció cle tenores i til-¡les sinó
qrre tamlté es referí ¿rl mert¿rll. Si inici¿rlment la coltla fou un conjunt moli re-
drri't i esqrremi\tic. més end¿rv¿rrrt incorporá instruments cle les procecléncies
més irrsospit¿rdes. Recorclem qrre, eir contr¿rst amb la vell¿ cob]¿r "cle tres quar-
talls". en el famós "\létode per apn,,,clre a b¿rll¿rr sarcl¿rnes llrrrgirs" de \liquel
P¿lrd¿rs (clatat al 1850) l'arrtol f¿t rc-feróncia ¿ I'estructura de la cobl¿r esmelitant
els instrtrnrents següents: "Flubiol, milr.rcli. t¿rmboril, chilló, tip-te, trornpón.
fiscon.r, ltellix, figle, cornetí, etc.". Aixó explicrr l¿r m¿rnc¿l cl'unl'tat exrstent, cosa
qur: feiir r¡re cle lrr mateixrr marler'¿1 oue \liquel Gich, de Torroella de Nlontgri,
es ¡rresent)t ¿rl Teat¡e clel Licerr. de B¿rrcelon¿r. I'anr'1850 ¿rmlt un¿l cobla irrle-
grilcla per sis mírsics, r'irt ¿tr-rvs ciesprés Pep Yenttira eu teni¿t vint-l'-cinc ir Ia
seva agnrpació.

Il.rvent clels pistons

- Alguues cobles utilitzirrel cometes tle cl¿rus. més o menvs rudimentáries,
fins I'arribada ¿'r casa nostra dels instruments concebuts a partir de I'invent
¿rlt'shcres revolucionari dels tres pistons r¡ cilindres. -\b¿rns cl'irquest ilrvent. tal
conr cléienr, els instnrmentistes clel met¿ll assolien unes lrotes determinades per.
rnjtii clel r:anvi cle posició clels llavis o ]ré r,ariaut la seva pressió. per t¿il de



completar aqlrestes notes n¿rturals fore¡r incorporades rrlgunes cl¿rus de metall,
semblants a les dels instruments de fusta, si bé els resultats eren, en conjunt,
molt ptecaris.

L'invent dels cilindres o pistons es produí i'ariy 1815 i en fou autot un
trompist:r cle I'Alt¡ Silésia au)menat SjLólzel. LIuís Albert (1) descriu molt bé
el nou procedimernt: "V¿i aplicerr a lrr trompa l'enqiuvós mec'tnisme dels cilirr-
dres. o pistons, que permeten modificar ltr longitud del tub de I'instmmeut
mitj:rngtrnt válvules qlre> en ésser acciorrades, posen el tub general en connexió
amb altres fr¿rgnients de tult addicion¿¡ls, Amb ¿rixó s'obté el mateix result¿rt
d'alltrrg:rr el recorregut de la columna d'trile c¡re c'rr els trom]rons de v¿rres
en estirar el braq l'executtrnt, procediment aquest que er'¿f couegut des de
temps molt ar-rtic".

El cornetí
El cornetí er¿ molt semblarit a la trompeta actn¿il, si bé de form¿r merlvs

allarrgada. El seu so. més estrident que el de la trompeta, s'agermanav¿r molt
bé, pel seu timbre, amb el clels tibles i les tenores. Pl:rntejava un:r série cle di-
ficultats d'execució i resnltava, segons els mírsics, molt més c¿1ns¿tt qlre no pits
la trompeta.

f,a seva incorporzrció ¿r I¿r cobla constituí un gr¿ln esdeveriment, havent
estat molt ben ¿rcollit pels compositclrs. els quals ericom¿lnal'en t'r trquest instm-
ment el tema principal de moltes de les seves s¿rrdanes.

El mestre Emili Saló que, de molt jovenet, h¿rvi¿r tocat el cornetí ¿rl costat
del seu ptrre, Ivlrrrtí Saló, em f¿rcilith urr¿r série d'irrform¿rcions rnolt v¿rluoses
entorn d'aquest tema. Ell record:r, per exemple, h¿rver interltretr'tt la conegudtr
sardan¿r de Pep Ventura "Un¿r mirad¿r" en versió diguem-ne antiga, en la qutrl
el tema principtrl dels ll:rrgs anava ¿ cárrec dels corrretins i l'ircompanv¿lment
estava encoman¿rt a les tenores o si¿r, <1ue els termes apirreixen invertits si els
comp¿lrem ¿rmb la versió actu¿rl, desucla rrls mestres Antoni Nicoliru i Fl'¿rncesc
Pujol. I aquest c¿rs és comú ¿r ltr maior prrrt c1e srrrcl¿rnes que s'interpretaren du-
rant un¿t série d'¿rnvs, ffns que l'eufóri¿r suscit¿rda per l'aparició dels cilindres
s'esvaí i els compositors s'adbnaren de les possil>iliirrts e*itr"ssives cle la teno-
ra i i<lhuc el til>le, m¿rlgr¿rt que el seu mec¿rnisme fos més rudimentari.

(l) "l,a Sardana". Volum II. El fet musical. Ed. Rmguer¿r. B¿rrcelclna 1970.

E. N{OI,ERO
(Continuará)

AUDICIONS DEL MES DE SETEMBRE

Dia 17, Audició cle s¿rrdanes it dos r¡rirrts de vuit cle lrr t¿rrcl¿r ¿r

Itr P1:rqzr de l¿r \/il¿, ¡r cirrec cle la cobl¿r Sitgctar-ra. Estit prrtrociuir-
cla per l¿r Caix¿r d'Estalvis del Penedés.

Dia 24, III Aniversari de la coll¿r S¿rrd¿utista Voler¿tnv, ¿rudició
de sardanes a la Plag:r de ln \/ila, ¿r les vuit de la tarda.'La cobla
se¡ir ¿urunciadtr oportunament.
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DISC HOMENATGE DE LA COBLA LA PRINCIPAL DE LA BISBAL
AL SEU DIRECTOR CONRAD SALO

El passat dia 4 d'agost tingué lloc a Palafrugell un concert en formació
ci)ssica I en formació dé cobla, a cárrec de la cobla "La Principal" de la Bis-
bal. El el tr¿nscurs d'trquest concert, li fou lliurat al seu director Conrad Sa-

ló, un disc a maner'¿l d'homenatge, on htrn estat enregistrades algunes de les
seves sardanes més representatives, les quals foren enregistrades per "La Prin-
cipal" sota les seves eficients directrius,

Tot i que en l¿l história de "La Principal" trobaríem nombrosos exemples
de firlelitat, la vinculació més dilatada i fecunda correspon, sense cap mena de
dubte, a un membre d'aquesta dinastia, el mestre Conrad Saló, ingressat a la
cobla I'any 1923, or-r toc¿rva el fiscorn prop del seu pare, Martí Saló, el seu ger-
mI Emili, el seu oncle, també anomenat Emili, i el seu cosí germá Enlic Bar-
nosell. Form¿t musicalment a l'Escolania de MonBerrat, on cursá estudis
d'harmonia i composició amb dom Anselm Ferrer, el meske Saló ampliá des-
prés aquests estudis a l'académia de música "Casals", de Barcelona, Instru-
mentista de piano, violí, viola, orgue i cornetí, va fer l'aprenentatge del fiscorn
segrrint les indicacions del seu pare. Esclevingué capdavanter artístic de "La
Principal" a partir de l'any 1935.

Les sardanes emegistrades són les següents:
Aura del Tura, Cara i Creu, Els ocells et canten, D'un gran mestre a Be-

salír. En Saleta i amics (tible: Joan Parés), La Festa de Sant Martiriá, Sol de
Banyuls, Gallardia (tible: joan Parés), L'Albert i el "Cesc", i G¿rl¿rrteiq.

Felicitem des del nostre butlletí al mestre Conrad Saló per ttquest me-
rescut homenatge.

ACTIVITATS DE LA COLLA SARDANISTA VOLERANY

26 de Juny: Matí, concurs a Tarragona (Barri de Sant Pere i Sant Pau),
Cobla: Reus.

Tarda, Concurs a Reus. Cobla: Melodia.
B de juliol: Concurs a Torredembarra. Cobla: Sensació
10 de juliol. Concurs a Vic. Cobles: Genisenca i Lluisos.
17 de juliol: Aplec a Ripoll. Cobles: "La Princip¿rll' cle l¿r Bisl¡¿I, Ciutat de

Cirona, Selvatana i Caravana.
25 de juliol: Concurs a Creixell. Cobla: Montjuic.
7 d'agost: Concurs a Vilanov¿r i l¿r Geltrír. CoJrl¿r: Lzr Principirl cle Gr¿rno-

llers.
8-13 d'agost: Actrmpada a l'Artis¿r cle I-in i ¿rscensió ¿r I'Anerto (3.404 m.).

rII AI\IVERSARI DE LA COLLA SARDANISTA VOLERANY

El dia 22 d'aquest mes, frri tles ¿ulvs que la colla sardanista Volerrrny
s'estrená per primera vegada a la ciutat de Tarragona.

Desitgem que corrtinurn en l¿r ser¡ir t¿tsca s¿rrd¿rnist¿r i tinguin l¿r m¿tteixa
il.lusió i els m¿rteixos icleals r¡re t'l primer clitr que es vlren estrenar. Per rnolts
anys, VOLERA¡,IYI
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JULr GARRETA (1875-1925)

Garreta, el grtrn compositor qlre va enlair¿rr la sardana a petit poema sim-
fónic, fa cinquañta arrys [.r" va morir, en plena vida hum¿rna i ¿rrtística:

Precisament la seía dondició humana, irbar.r .i" tota altra consideració de
tipus musical, és I¿ que ens dóna la clau per a comprendre les seves sardanes.
Nleditem aquestes palaules seves:

"Les méves sarta.es són per ¿ b¿rll¿rr més ¿rmb el cor que amb els _peus,
quietament, sense disbauxes ni excessos corporals, amb .aquell seny racial que
ávui dia es va emborderint per influéncies foranes, peró qtre en dies no molt
llun¡rans era orgull i distintiu de la nostra nissaga".

I aquestes altres:
"Cal educar el sardanista; cal dir-li que la sardana ro és una dansa per a

acróbates. sinó que ha d'ésser, que és 
-malgrat 

la incomprensió de molts-
Lur¿l clansa de seiry, d'aquest seny racial del qual ens enorgullim cada dial'.

Ens agr:rdtrria rlue irquestes partrules fessin forat en l'esperit d'alguns io-
ves l]c)stIes.

Nosaltres, els vilanovins, tenim una mic¿l més el deure d'estimar en Gar-
reta, perqué ell, per haver passat entre nosaltres, a la Rellotgeria de Cal ja-
nini, uns temps d'adolescéncia, en l'aprenentatge de l'ofici, també és una mica
nostre.

NOVA COBLA INFANTIL
El Foment de Ia Sardana Pep Ventur¿ de Figueres, ens comullica que el

dia 26 d'agost, coincidint ¿rmb la 'I Nit de Sardanes", hi hagué la presentació
i primeri,r actuació en públic de l¿r cobla jovenil "Els Vailets", establerta re-
centmerrt ir Fr'gueres i ¿rcollida ¿r I'Escol¿r de Nlúsica d'Arts i Oficis d'aquesta
ciutat.

La constitució de lrt lrrtv¿t coblil, esti\ formada exclusivameut per ioves
ahrmnes de l'Escola, amb edats que oscil.ien dels quinze als divuit anys.

Felicitem sincerament als nostres amics de Figueres i esperem que ün-
guin el recolzament de tots els sardanistes.

CASA1VIENT

El passtrt dia 14 de juliol, a l'església del C¿rstell de Sant l,'Iiquel cl'Olér-
dola. s'uniren en el s¿lcr¿lment del matrimoni els nostres amics i components
de la coll¿,i s¿rrdanista Volerany, Francesc \''Iedina i Ivlaria Mercé Alsina. EIs
desitgem totir Ia felicit¿lt que es mereixen.

NAIXEN{ENTS

.{ l¿r ll¿rr dels nosh'es socis i amics, Eugeni \'Iolero i Montserrat Olivella,
s'ha vist alegrada amb la vinguda del seu segon fiIl. Des del nostre butlletí els
donem la nostra felicitació.

Igualmerit felicitem ir Josep \¡¿11és i \lontesrrat Marcer (Pubilla de la
Sardana 1976) per la vinguda del primer fill, uua nena. Per molts anys.

President: Solvodor Butí - Secretori: Joume Dqlld - T. G. Viloseco, Vilonovc i lo Geltri
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