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HOMENAIGE A JOAOUIM SEBBA

«La Principah de [a Bishal

assoli un triomf esclatant

Espe'rávem amb una gran il.lusió la vinguda de «La Principal» de La Bisbal. Els
preparatius es portaren a cap amb la confianca posada en l'éxit que aquesta formació
assoliria i el desig d'honorar dignament la memdria del mestre Joaquim Serra, l'obra
dol qual és tan valorada i admirada pels sardanistes a¡mants de Ia bona música i que
els vilanov¡ns apre'c¡em un xic més encara pel fet d'haver estat autor d'aquella com-
posició tan coneguda que s'anomena «Els gegants de Vilanova».

Al nostre anterior butlle,tí várem procurar donar informació entorn de qui era
Joaquim Serra, qué significava Ia seva figura dins el món de la sardana i per quina
raó teníem el propósit d'honorar-lo amb l'actuació de la cobla «La Principal» de
La Bisbal.

Sardanes a la Plaga de la Vila

El diumenge dia 22 de gener, tal com
estava previst ¡ anunciat, t¡ngué lloc l'au-
dició de sardanes a la Placa de la Vila
a cárrec dels músics de La Bisbal. Tot i

quo Ia temperatura era més aviat ba¡xa
i que bufava un ventet poc oportú, Ia
gent acudí de forma molt considerable a

la cita amb la sobirana de les cobles.
S'iniciá l'audició amb Ia sardana «La pri-
mera volada» (Joaquim Serra), obra no
pas massa divulgada, que a més del seu
atractiu inclou la particular¡tat d'haver es-
tat la primera composició e.scrita pel se'u

autor a l'edat de catorze anys. Seguida-
ment els fiscornaires Josep Riumalló i

Josep Cassú ens oferiren una versió me-
morable de la sardana «Cap d'Estopa»
(Enric Vilá):

Aquests dos instrumentistes son dos in-
térprets magnífics, que uneixen al seu bon
so (toquen amb dos «RamPone») i a la

seva musicalitat, un grau de co'mpenetra-
ció gairebé increible. Ouan encara res-
távem embadocats aplaudint als dos grans
fiscornaires, el tible Joan 'Parés, ens oferí
la seva versió de la sardana obligada
«Victoriosa» (Enric Barnosell). Joan Pa-
rés posseeix un ne'rv¡, una fibra i un tem-

perament que fan d'ell la nostra primera
figura indiscutible. La seva interpretació,
malgrat el hand¡cap del fred i el ventet
(perludicial per a les canyes), fou de les
que no s'obliden fácilment. Fou un pro-
digi d'energia, de facultats i també ce
sensibii¡tat i de punt .d'honor professional.
Una magnífica llioó, en resum. Després
fcu interpretada Ia sardana «El 3 de fe-
bre,r» (Josep Carbó), molt apreciada pels
nostres sardanistes, a la qual seguí «Aura
del Tura» del mestre Conrad Saló, sar-
dana plena, rica d'iclees i de matisos, Ce
la qual la cobla de la capitaI del Baix
Empordá en fa una creació ¡n¡mitable.
L'audició finÍ amb «Els gegants de Vila-
nova» (Joaquim Serra), sardana que mai
havÍem tingut oportunitat d'escoltar en
una versió tan pulcra i acurada. Fou com
una mena de re-descobr¡ment de l'obra
del músic homenatiat.

Sardanes i obres per a cobla al temple
de La Geltrú

A dos quarts d'onze estava anunciat el
concert, el qual havia de tenir lloc al tem-
ple parroquial de Santa Maria de La Gel-
trú, que fou ced¡t gentilment pel Sr. Rec-

(ocobo dorrero)



(Ve de lo plono onterior)
tor, mossén Pere Sitiá, i el seu consell
pastoral. Tot ¡ que el fred era notable i
que l'endemá era dia feiner el temple
s'emplená de gom a gom. Várem veure
les fesomies dels vilanovins de sempre,
aimlnts de Ia música en general i les
sardanes en particular i també les d'una
nodrida representació de iovent, detall
aquest d'una gran importáncia.

Després d'unes paraules d'introducció,
els profe,ssors de «La Principal» de La
Bisbal iniciaren la interpretació de la be-
llíssima sardana «Cavalleresca» (Joaquim
Serra), pega d'un atractiu irresistible, la
qual constituí un pÓrtic molt escaient pel
concert que anava a ce'lebrar-se.

Aquesta vetllada musical fou presen-
tada alternativament per la nostra Sots-
President Maria Carme Barceló ¡ pel l'a-
mic Eugeni Molero. Cal remarcar que en
ésser anunciat pels micrófons que aque¡la
era una .de Irc darreres actuacions Cel
gran contrabaix Delfí Sunyer pel fet d'ha-
ver arribat aquest a la iubilació, l'au-
ditori li tributá una ovació inacabable.

Seguidament tinguérem ocasió d'escc¡l-
tar «Et recordarem sempre» (M. S. Puig-
ferrer), sardana de to elegíac, ¡nterpreta-
da amb veritable gust i sentiment, amb
una ¡ntervenc¡ó molt notable a cárrec Cel
tenor Josep Roura.

El tible Joan Parés, un dels grans pro-
tagonistes d'aquella itroblidable diada sar-
danista, executá (cosa que fa rares ve-
gades) la sardana més del¡cada i com-
promesa del seu repertor¡. Es tractava
de «La f i del món» (Blanch Reynalt) a

través de la que quederen posades Ce

manifest totes les condicions d'aquest
músic priviiegiat, la poténc¡a i seguretat
del seu so, el seu domini absolut del di-
fícil instrument i una dicció cálida i vehe-
ment quo arravatá l'auditori.

Seguidament escoltárem «Preat com-
pany», composta pel mestre saló a la
memória d'en Francesc Capellas, que ha-
via estat component de la cobla de La
Bisbal; «Rialle,s i plors», una página poé-
lica i delicada de Josep Serra i «A Guis-
sona», la darrera sardana escr¡ta per Joa-
quim Serra, una de les creacions més per-
fectes dins el génere.

Conrad Saló dtrtgeix

En arribar a la segona part, el mestre
Conrad Saló se situá davant Ia seva co-
bla, conduint-la amb una gran dosi de
seny i de passió per tal d'obtenir un
rendiment dptim dels seus col.laboradors.
Fou una mena de prova de foc per a la
gamma immensa de poss¡bllitats de la
cobla bisbale,nca. Després d'una versió de
«La fageda d'en Jordá» del genial músic
vilanoví Ecjuard Toldrá, interpretada amb
una delicadesa i una espontane¡tat cor-
prenedores, escoltárem Ia «Dansa de fa-
drins», poema que refle,cte¡x un món ata-
peit de llum i de color, de iinamisme i

ioia vital. Els prodigiosos efectes sonors
de «La vall dels ecos» (quart temps de
la sulte «lmpressions camperoles») ens
foren servits amb una prec¡sió | un bon
gust incomparables, el mateix que l'alda-
rull de festa que serveix de cloenda a
l'obra. L'entusiasme del públic anava aug-
mentant més i més. Conrad Saió dirigí
després, amb la seva veheméncia i pre-
cisió habituals, el poema «Puigsoliu» en
el qual «La Principal» de La Bisbal de-
mostrá fins quin punt arriba el grau de
coheréncia i compenetració dels seus pro-
fesscrs i la capacitat dels .seus sol¡stes.
Desp,"és d'aquell «Puigsoliu» impressio-
nant i per tal de correspondre a ies acla-
macions de la concurréncia, La Bisbal
ens oferí «Els gegants cle Vilanova», fi-
nint defin¡t¡vament el concert amb «Els
Segadors», en arraniament degut al mes-
tre Conrad Saló.

Aquests son, en apretada síntesi, els
fets concrets que perfilaren una diada
sardan¡sta excepcional, en la qual asso-
liren el máxim relleu no sols l'evor,rció
de Joaquim Serra i les interpretacions de
la cobla cie La Bisbal, s¡nó també I'es-
calf d'un públic atent ¡ entus¡asta que sap
distingir i valorar. Amb un públic com
aquest -ens deia un component de Ia co-
bla- podeu portar a terme grans pro-

¡ectes». Estem segurs que no s'equivo-
cava.

EOUIP DE RECERCA



Noticiari Noticiari Noticíari

II APLEC DE LA SARDANA

El proper dia 2 d'abril tindrá lloc la segona edició de l'Aplec de la Sar-
dana de Vilanova amb la participació de les cobles: «La Principal» de la Bisbal,
Els Montgrins i Ciutat de Girona.

El Iloc escollit per aquesta gran diada sardanista será a la Plaga Xu-
riguer del barri de Sant Joan.

A la nit hi haurá un Concert de Sardanes i música per a cobla a cárrec
de les cobles: «La Principal» de la Bisbal i Montgrins.

La Comissió Organitzadora está formada igual que l'any passat per:

AMICS DE LA SARDANA i O, S. DANSAIRES VILANOVINS.

Aquesta Comissió ha previst uns preus especials pels iubilats i pels socis
de les entitats sardanistes.

AUDIC¡Ó DEL MES DE FEBRER

El proper dia 19, hi haurá l'audició de sardanes habituals de cada mes a

cárrec de la cobla S¡tgetana, a la Plaga de la Vila a dos quarts d'una del

migdia.

BUTLLET¡ EXTRAORDINARI

El proper butlletí del mes vinent será extraordinari amb motiu del ll Aplec

de Vilanova i també per cumplir-se el Xll Aniversari de Ia nostra Ent¡tat,

SARDANISTA I EXCURSIONISTA:

Recorda que la celebració de les Comparses és el dia 5 de febrer.

Com sempre T'ESPEREM!!
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. Els instrumen,ts de cobla I els seus executants

El trombó (r)

CAPITOL Xilr

En parlar de la trompeta ia várem deixar constáncia dels pistons aplicat als
instruments de metall. El trombó no és res més que una trompeta més gran i de re-
gistre més greu. Les seves característiques són, doncs, molt semblants a les de la
trompeta amb la qual 'lliga molt més bé que no pas amb els, fiscorns i abans amb els
cornet¡ns. Es l'¡nstrument utilitzat, a la manera de nexe entre el so més agut de les
trompetes i el més greu dels fiscorns.

De fet els trombons ut¡l¡tzats a les co-
bles (trombons de claus o de pistons)
són una variant clel trombó genuí (des-
cendent directe del «sacabutx», ¡nstrument
d'una gran elegáncia pel fet que les dife-
rents notes s'obtenen allargant o escur-
cant la vara.

Problemática incorporació a la cobla

El trombó de claus és un ¡nstrument
molt usual a les bandes de música. Aixó
vol dir que en els temps heroics de Ia

sardana, Pe'p Ventura i coetanis la por-
taven el trombó incorporat a Ia seva for-
mació, la qual, ta! com hem dit alguna
altra vegada, no tenia cap mena d'esta-
bilitat ¡ util¡tzava sovint ¡nstruments pro'
cedents de bandes i altres agrupac¡ons.

El trombó fou el darrer ¡nstrument In-
corporat a la cobla. Aquest fet es produí,
de manera definitiva, a les acaballes del
segle passat, pels voltants de l'any 1890.

La seva manca de connexió amb els cor-
netins va fer que la seva preséncia fos
contemplada amb un cert esceptic¡sme.

En aqueót sentit el més il'lustre defen-
sor de l'actitud anti-trombó a la cobla va
ser el mestre Enric Morera, qui escrigué
sempre les seves sardanes sense paper
per a aquest instrument. La cobla «La

Principal» de Perelada, que te'n¡a el pri-
vilegi de poder estrenar les sardanes del
mestre Morera va anar durant molts anys

amb deu músics, per la senzilla raó que
hi mancava el trombó, A Ia c¡utat d'Olot
fou editat l'any 1895 un llibre de temá-
tica sardanista, escrit pels tractat¡stes Jor-
di Montsalvatge I Josep Aleu, el qual in-
clou una e,nérgica condemna de l'ús del
trombó.

Peró el temps s'encarregaria de donar
la raó als oponents del mestre Morera.
I la mateixa cobla que durant tants anys
havia estat fidel a les teories de'l genial
compos¡tor, incorporá també un trombó
a la seva formació, tasca que fou enco-
manada a un dels germans del capda-
vanter artístic de l'esmentada cobla, mes-
tre Josep Blanch i Reynalt.

Un paper subaltern

De totes maneres i sigui per les raons
que sigui, molts compositors han atcr-
gat un paper Insign¡ficant al trombó en
escriure les seves sardanes, condemnant-
lo a una tasca de simple suport de tipus
complementari o su'baltern. Es tracta de
petites f rases o d'acompanyaments, els
quals no presenten cap mena de dificul-
tat a l'exocutant.

Aquest fet obeeix, en part, a la convic-
ció existent encara avu¡ dins el món de
les cobles que els instrument¡stes de
trombó són, en ge'neral, músics de pos-
sibilitats molt l¡mitades.

EUGENI MOLERO
(continuará)

President: Salvador Butí - Secretari: Jaume Dallá - T. G. Vilaseca, Vilanova
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