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«La Principal de Girona» a Uilanoua
Historial

Va ésser creada a Girona l'any 1946. Els seus fundadors foren, entre al-
tres, els mestres Eliseu Boix, Manuel Saderra i Puigferrer, Josep Viader, Jo-
sep Molí, etc. Inicialment aquesta formació es dedici als ballables sota el nom
d'orquestra 'Bolero". Poc temps després es transformá en cobla-orquestra.
L'anv 1951 adoptá la denominació de "La Principal" de Girona més escaient
per les seves activitats dins del camp sardanístic.

El seu primer director fou el mestre Eliseu Boix, a qui l'any 1964 succeí
el mestre Puigferrer. Sota les directrius de Puigfer:rer, esdevingué una de les
primeres cobles dels Paisos Catalans. Durant aquella etapa portá a cap una
colla d'enregistraments de sardanes de concert a Franga sota la direcció artís-
tica del mestre Pau Casals, amb la participació del tenora ]osep Roura. A
partir del 1957 es féu cárrec de la direcció artística el mestre Joaquim Fer-
rer, pertanyent a una prestigiosa família de rnúsics de Verges (Baix Empordá).
Itran estat components de la cobla diverses ffgures de gran relleu, entre elles
el tenora Lluís Cotxo, el fiscorn Miquel Tudela, el tible )aume Puig, Pere
Serra, etc.

En l'actualitat aquesta formació aplega un coniunt de professionals molt
competents, dignlssims continuadors de la tasca dels seus il.lustres predeces-
sors. Aquesta cobla-orquestra gaudeix d'una gran ,anomenada entre els audi-
toris sardanistes i estem segurs que a la nostra ciutat.

Discografiar "La Yoz de su Amo", "Ducretet-Thompson-Telefunken" i
"Hispavox".

DISSABTE, l8 de maig a les 6.30 de Ia tarda, a la Plaga de Ia ViIa:

EXTRAORDINARIA AUDICIO DE SARDANES amb Ia cobla

..LA PRINCIPAL" DE GIRONA

Es celebrará Ia primavera amb la sardana de la ginesta.
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Missatge a} món sardanista
llegit el diumenge dia 23 d'abrii de 1978, a la ciutat de Tona (Osona), amb
motiu d'ésser proclamada per l'Obra del Ballet Popular

XIX CIUTAT PUtsILLA. DE LA SARDANA

Com tots vosaltres, jo coneixia la bellesa de la sardana, i n'havia ballades.
Em sabia la lletra i la rnúsica de les principals i, des d'aquells Aplecs de Vall-
vidrera i de Santa Creu d'Olorada de la meva joventut, l'emocionat record de
les rottrlanes harmonioses anava lligat al famejar ardit d'una l¡andera catalana"

La seva significació, perd, no m'aparegué frns a l'exili. Un dia, allí, orfes
de llengua i de pátria, s'anunciá que la Cobla de la Bisbal venia a tocar sar-
danes a f,e Boulou -al Voló, com hem de dir els catalans*. La nova corre-
gué com un llamp, i de seguida s'organitzaren expedicions en cotxes particu-
lars o en autocars.

Jo hi vaig anar, des de Prada, amb el mestre Pompeu Fabra i el mestre
Pau Casals. La gent, alguns dels quals s'havien vist des de feia anys, se salu-
daveh alegres i s'agrupaven per a, deprés, ballar plegats. Erem, aquella tarda
de diumenge, rnilers i milers de refugiats catalans que invadíem els jardins i
els voltants del balneari. Penseu! Al cap de tant de temps de ser fora de Ca-
talunya, una audició de sardanes per la Cobla de la Bisbal! Jo era al costat
d'un grup de Palafrugell, perd en recordo de Banyoles, del Vendrell, i ni cal
dir que n hi havia de totes les contrades, de tot Catah.rnya.

I, de sobte, esclatá'Jrrrry". De cop, irrornpé pels aires aquell crit potent
de gldria i de victória, aquell poderós clam de triomf, aquell agut alarit de
joia, aquella afirmació vibrant, rotunda, de la nostra personalitat. I tothom
quedá immdbil, mut, amb els ulls plens de llágrirnes. Ningú no va ballar. No
era una sardana ni una cobla. Era, arnb "juny", Catalunya mateixa qui ens
parlava.

I aleshores vaig comprendre el que representava Ia sardana per a nosal-
tres. No era solarnent una dansa. Era un llap d'unió que aiunta els catalans.
Si Ia llengua, conservada a l'interior, a desgrat de tants traidors!, era la nos-
tra identitat, la sardana, exaltada també a I'interior, era la plasmació de
Ia nostra personalitat col.lectiva.

Catalunya és una nació, una nació unida. I, a aquesta unió, hi ha con-
tribuit molt la sardana, que n'és un símbol üvent.

Es un poble, peró, que ha passat moltes ccses i que vol viure el moment
d'avui. Ressucita la seva antiga vccació d'universalitat!

Beethoven, en el missatge fraternal de la Novena Simfonia, exclama¡

"Abraceu-vos, homes, ara...
Un gran bes inflama els cels...".

lsegueix a la piana següent)



(Vé de la plana anterior)

No podem, peró, abragar-nos sinó d'un a un. Podem, si, donant-nos les
mans, fer la rodona del món, amb la sardana.

En el pessebre, l'oratori musicat per Pau Casals i que ha estat donat en
tants de paisos, es diu:

''I un bes immens travessa la natura.

f; 5,0,' i::il:'3:i1":I#i§:f , 3:HffJ
i el llavi diu una parrúh pura".

Es Ia sardana! Aquesta paraula pura esclatará al so de la sarda-
na universal, que un dia ens aplegará a tots. Perqué amb la sardana, nosal-
tres tenim, catalans, la dansa serena, equilibrada i noble que pot eixamplar-
se sense límit, la dansa oberta a tothom sense prejudicis d'edat, de condició
social, de nacionalitat, de sexe, de color ni de religió. Amb la sardana, Cata-
lunya té: "La dansa del món nou".

|oan Alavedra

ELS INSTRUMENTS DE COBLA I ELS SEUS EXECUTANTS

EL FISCORI\ (r)
CAPI'TOL X V

Avui hem de parlar del darrer instrument de la famflia del metall: el
fiscorn. La paraula fiscorn, segons els entesos, ve de l'anglés. "Fish" vol dir
peix. I "corn" equival a trompa. O sia trompa en forma de peix. El fiscorn és
un instrument més aviat voluminós de fo¡mes arrodonides per raó de la pre-
séncia del tub de metall, amb una boca molt ampla. En parlar del ffscorn els
instrumentistes consideren d'r¡na gran importáncia aquests tres factors: 1) La
sonoritat, que depén en part de I'executant i en part del mateix instrument,
de Ia seva construcció. 2) La maquinária, o sigui els pistons o cilindres. 3)
L'embocadura, que els músics anomenen "boquilla".

El fiscorn és un instrument de tessitu-
ra greu, que posseeix una sonoritat més
aviat pastosa. Per les seves característi-
ques diguem-ne técniques presenta una
gran facilitat per a l'emissió del so, tant
en els forts com en els pianos, en els re-
gistres aguts com en els greus.

La imatge d'un bon ñscornaire inter-
pretant una sardana obligada, dret da-
munt l'empostissat, poseeix una innega-
ble bellesa p,lástica. Els tenores i tibles,
que fins ,i tot quan obliguen toquen asse-
guts, no poden competir en elegáncia amb
els flscornaires. Leandre Peracaula, el



gran fotógraf de cobles i d'instruments
de cobla, ens deixá una colla de mostres
del seu art, dedicades, precisament, al
f,scorn.

ELS MILLORS FISCORNS

Eis millors fiscorns són, sense cap me-
na de dubte, els de procedéncia estran-
gera: txecoslovacs i italians. El fet que
hi hagi cases estrangeres que construei-
xen o han construit fiscorns s'explica per
la senzilla raó que el nostre fiscorn no és
res més que un membre de la gran famí-
lia dels bugles, la qual podríem subdivi-
dir, una mica grosso modo, en «flugel
horns» i tubes. El flscorn és un «flugel
horn» de tessitura greu (Ies tubes pos-
seeixen una tessitura més baixa encara).
Eis «flugel horn» de tessitura más aguda,
molt semblants a la trompeta, són utilit-
z.ats sovint a les orquestres de iazz. Err
]oan Porta i Fuster «Mosquit», trompe-
ta de la cobla-orquestra «Maravella», és

tarnbé un gran instrumentista de «flugel
horn».

Eis nostres millors f,scornaires utilit-
zen fiscorns «Omniphon» (txecoslovacs)
i oRampone» (italians). En Iosep Puig
«Moi-eno», en Pere Silvestre «Pere de
Pals», en Pere Fontás i altres músics fan
servir un «Omniphon». Els Riumalló,
Cassú, Vilá, Parella, Giner, toquen .rmb
un «Rampone». Quina diferéncia existeix
entre uns i altres? Diuen els músics que
l'«Omniphon» oosseeix una sonoritat un
xic aspra i seca. Dóna uns baixos d'una
qu.alitat excepcional. Els «Rampone» té-
nen una sonoritat més dolEa i pastosa.
T,.nt els uns com els altres posseeixen un
so veritablement noble. De totes maneres,
existeixen g¡ans diferéncies entre els ñs-
ccrns d'una mateixa marca, en funció de
l'época en cué foren construits, I'estat de
ccnservació i també si foren ben o mal
desfogats quen éren nous. Desfogar un
fiscorn (fer el oro4atge» podríem dir) és
rrna feina molt delicada, car I'instrument
queda «marcat» Der tota la vida. L'home
gue ha d:sfoeat i -orovat més flscorns és

en |osep Puig «Moreno».

A casa nostra tenim una raó social de-
dicada a la construcció d'instruments de
metall, la casa «Montse,rrat». Aquesta raó
social importá ja fa molts anys bon nom-
bre de flscorns estrangel's als quals posá,
amb la deguda autorització, la seva pró-
pia marca registrada. Aixó ha creat u¡a
gran confusió entorn de la qualitat dels
«Montserrat», car alguns d'aquests ins-
truments són veritablement magníflcs. El
mestre Conrad Saló utiiitzava un «Mont-
serrat» i el mateix fa en ]oaquim Ferrer,
un aitre excel.le,nt segon fiscorn. Peró els
entesos asseguren que aquests instru-
ments de «Montserrat» sols en ténen el
nom.

En data més recent han estat impor-
tats uns flscorns fabricats a Alemanya.

'Alguns músics els utilitzen. Les opinions
són desconcertants, car mentre uns es
mostren partidaris incondicionals dels
frscorns alemanys, altre; els rebutgen. De
fet no conec caD figura de primera línia
que tingui un flscorn alemany. Els fan
servir sobretot alguns instrumentistes
joves que es veuen en diflcultats per tro-
bar un bon «Rampone» o un «Omniphon,
apte per a sonar.

UN FISCORN HISTORIC

Segons opinió molt ge,neralitzada, un
dels millors instruments que existeixen en
I'actualitat és el que utilitza el conegut
fiscornaire Josep Riumalló i Salagran. Es
tr'acta d'un «Ramphone» de ,la millor eta-
pa. La seva sonoritat és dolqa i ben tim-
brada. Presenta una gran faciiitat per a
I'emissió del so i oer a la matisació.
Aquest instrument havia estat propietat
d'un flscorn¡ire de fama gairebé llegendá-
ria: Pau G:¡anter «Rossinvol», de Cas-
telló d'Errpúries (1878-194j). For: cap-
davanter artístic de la cobla «Els ro;-
sin}rol -,, d: 1'es¡rentada localitat e:nDor-
danssa.

EUGENI MOLER3

(continuerá)

President: Salvador Butí Secretari: Jaume Dallá T. G. Vilaseca, Vilanovir
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NAIXEMENTS
La llar dels nostres socis ]osep Bru-

net i esposa s'ha vist alegrada per la
vinguda del primer fill, una nena que
portará el nom de Sandra. Per molts
anys !

També la llar dels sardanistes lor-
di de Ramon i Mercé Saburit s'ha vist
enjoiada amb la vinguda del primer
ñll, un nen que s'anomenará Roger.
La nostra enhorabona.

DISCOGRAFIA SARDANISTA

L'entitat Sabadell Sardanista ha
editat un disc amb motiu del Cente'
nari de la Ciutat de Sabadell, on figu-
ren un conjunt de sardanes que por-
ten el nom de la ciutat. De la quali-
tat musical d'aquest disc té cuna la
cobla «La Frincipal» de la Bisbal.

També amb motiu del 50é Aniver-
sari de la cobla La Principal del Llo-
bregat s'ha enregistrat un disc home-
natge (Cornelld L929-L979). Hi flguren
onze sardanes de diversos autors de
gran categoria musical,

DIADA UNIVERSAL DE LA
SARDANA

El passat diumenge dia 30 d'abril
tingué lloc a l'Ajuntament Ia procla-
mació de la Pubilla de la Sardana de
Vilanova, designació que va recaure
e,n la senyoreta Montserrat Raventós.
Com acompanyants foren designades
Neus Brull i Rosa M.u Soler.

El parlament fou pronunciat per

Joan Callejón, persona vinculada a Ia
nostra entitat. L'audició dei matí fou
a cárrec de la cobla Sitgetana i a la
tarda La Principa,l del Camp.

Felicitem la nostra Pubilla la Mont-
serrat Raventós i Neus Brull, d'Amics
de la Sardana, que han situat tan dig-
nament la nostra entitat.

CURSET DE SARDANES
El passat dissabte dia 29 Ya comen-

Qar un curset de sardanes a l'Escola
Montserrat on participen gran norn-
bre d'infants.

ACTIVITATS DE LA COLLA
SARDANISTA VOLERANY

5 de rnarg. Cloenda del Campionat
de Catalunya de colles sardanistes al
Vendrell. Cobla Miramar.

12 de marg. Aplec a Cerdanyola del
Vallés. Cobles: Girona, Ciutat de Gi-
rona, Montgrins i Principal del Llo-
bregat.

23 al 26 de marg. Campament de
muntanya a Montsagre da Paüls.

9 d'abril. Aplec a Breda. Cobles: Lr
Frincipal de la Bisbal. Seivatana i Prin-
cipal de Girona.

16 d'abril. Aolec a Cornellá. Cobles:
Principal del Llobregat, Els Mont-
grins, La Principal de la Bisbal i ]ove-
nívola de Sabadell.

LA COLLA SARDANISTA
VOLERANY ESTA DE DOL

El dia 22 de setembre de 1974, dot-
ze persones li donaven vida amb una
gran il.lusió. D'elles ja en falta una,
en Jaume Marin, víctima d'un trist
accident mentre complia el servei
militar.

Hem perdut un company, un gran
amic, peró tot aixó ens mou a treba-
llar més que rnai amb els anhels que et
movien, ]aume.

El teu record de gran sardanista ens
fará mantenir ferms en la nostra tas-
ca de fer veure Ia sardana sense car-
rincloneries, digna, per tal de norma-
litzar-la a la nostra vida ciutadana.

El teu record de gran muntanyenc
ens fará arribar amb rnés de,lit e1s cims
més alts de la nostra terra per tal d'as-
solir les nostres possibilitats, enr,i-
quir el nostre esperit i, si cap, estimar
més Catalunya. Salvador Butí

POESIA escrita per ]AUME MARIN
Voldria fer una cangó
una cangó que fos d'amor
un amor que se'ns revela,
una comunicació, un somni.
Amor que comenQo a conéixer
que he d'aprendre a estimar-lo
que és inconscientment preciós,
com I'aire, el sol, la vida.
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Carrer Havana, 6
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CAMISERIA

ütSERRA

Carrer Caputxins, 28

Teléfon 893 27 92

LAMPISTE RIA
Cerámica Vilanovina

Santiago
Milá
CERAMISTA

Rbla... Principal, 68

Tel. 893 43 63

C/. dels Caputxins,.33 bis

Tel. 893 29 49
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Saladié
Lámpares i aparells

d'iluminació

Instal-lacions daigua, gas

i electricitat

Reparacions

Rétols lluminosos

Aigua, 11 - Tel. 893 09 68
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