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Un concert que no oblidarem

Dia 8 d'octubre, Aplec de Tardor a I'ermita de
Lurdes. Reserveu la data

A.E. Talaia BAS19780900_092
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El fet que a Ia coberta del programa dels

darrers concerts celebrats o Vrlonovo, cobro
"La Principal" de La Bisbal ostentés Ia deno-
minació de "Cobla Oficial de la Generalitat
de Catalunya" ha suscitat diverses consultes
i comentar¡s per part de molts amics nostres.

Per tal de complaure'ls a tots tractarem de
facilitar una mica d'informació entorn d'aquest
tema.

La denominació de "Cobla Oficial de la
Generalitat" entrá en vigor l'any 1932 a rel
del concurs obert per la Generalitat, en el
qual obtingueren el Premi d'Honor les cobles
"La Principal" de La Bisbal (concurs celebrat
a Sant Feliu de GuÍxols) i .Barcelon:» (con-
curs celebrat a Barcelona). Aquestes dues
formacions foren proclamades conjuntament
Cobles Oficials de la Generalitat.

El butlletí de la Generalitat de Catalunya
(núm. 16, any ll, 30 agost 1932, págs. 419-
420) diu textualment: "En virtut del Concurs
de Cobles de Sardanes, obert per aquesta
Generalitat a Girona, i a proposta del Jurat
qualificador nomenat al dit efecte, és acordat
elegir la cobla La Principal de La Bisbal per
a ostentar, fins a nou concurs i de confor-
mitat amb les bases establertes en la convo-
catÓria, el títol de cobla oficial de la Gene-
ralitat de Catalunya."

En ésser restaurada Ia Generalitat, Ia co-
bla de La Bisbal s'adregá al Conseller de Cul-
tura, Pere Pi-Sunyer, reivindicant aquella de-
nom¡nació. Posteriorment ho va fer també
I'editora "Discophon" pel fet que tenia en

[8
preparació el disc commemoratiu del 90 ani-
versari. El Conseller de Cultura autoritzá per
escrit a la cobla de La Bisbal a fer ús de la
denominació de "Cobla oficial de la Genera-
litat de Catalunya", sempre i quan hom fes
referéncia al certamen de l'any 1g32, cosa
dbvia, car de llavors enqá no se n'ha celebrat
cap més.

Per aquesta raó en el disc commemoratiu
dels 90 anys de la cobla apareix la denomi-
nació de "Cobla oficial de la Generalitat" i
per aquesta mate¡xa raó nosaltres també
várem fer-ho constar a la portada del pro-
grama del nostre concert, dedicat, precisa-
ment, a evocar aquests g0 anys de vida de
la cobla bisbalenca.

EI passat dia 14 la cobla de La Bisbal pro-
tagonitzá el concert de clausura del Festival
lnternacional de Música de S'Agaró, el qual
tingué lloc a Senya Blanca i al que assistí
el President de la Generalitat, honorable Jo-
sep Tarradellas. És possible que a partir
d'aquest contacte amb el President hom de-
cideixi arbitrar alguna mesura per tal de con-
firmar aquesta preada distinció de la cobla
de La Bisbal pel fet que aquesta, segons cri-
teri unánim dels experts en la matéria, és
la primera cobla dels Paisos Catalans.

Eeferent a la cobla "Barcelona", hem de
dir que aquesta no es dedica, d'un temps
engá, al conreu de la sardana, raó per la
qual la reivindicació del títol esdevindria
molt problemática.

Equip de recerca
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Audicions de setembre
Dia 9, a les 10 del vespre a la Plaga de la Vila cobla .Laietana'. patroci-

na Caixa d'Estalvis del Fenedés.

Dia 16, a les 7,s0 de la tarda a la Plaga de la Vila cobla .sitgetana,.
Patrocina Caixa d'Estalvis dol Penedés.

Dia 23, lV Aniversari de la cotla sardanista voLERANy, audició a la
Plaga de la Vila a tes 7,30 de la tarde.



Un conc eft queno oblid atem
90 Aniversari de ula Principal, de [a B¡sbal a Can Papio!

Coincidint amb una estada de "La Principal" de La Bisbatl
a les comarques veines de l'AIt i el Baix Penedés fou possi.
ble d'organitzar un concert de sardanes i obres per a cobla,
el programa del qual posseia carácter antoldgic pel fet d'estar
dedicat a la commemoració dels 90 anys de Ia formació bis-
balenca.

Gal! remarcar que aquests noranta anys ningú no els havia
evocat fins I'hora present, excepte l'editora discográfica ..Dis-
cophon,,, que editá un disc LP i un opuscle amb els corres-
ponents estudis histórics i de divulgació, disc que també tin-
guérem I'honor de veure presentat a Vilanova.

ELS JARD¡NS, UNA GRATA SOBPBESA

La idea de celebrar el concert als jardins
del Museu Romántic Can Papiol cal conside-
rar-la molt encertada, no sols pels grans
atractius que presenta el marc, sinó també
per les magníf iques condic¡ons acústiques
que posá de manifest, condicions que ja

s'endevinaren a Ia tarda quan els professors
de "La Principal" celebraren un breu assaig
a I'esmentat recinte per tal d'adaptar-se a |es
possibilitats sonores del mateix.

La nit del g d'agost fou cálida i serena.
I els innombrables amics de la bona música
en general i de la sardana en particular acu-
diren de forma massiva a Can Papiol, fins el
punt d'oóupar tot l'espa¡ disponible, encabint-
se en els indrets i els racons més insospi-
tats.

PBOGRAMA ANTOLOGIC

El programa constava d'onze obres, de les
quals un cinquanta per cent eren degudes o
estaven dedicades a components de Ia cobla
bisbalenca (Enric Barnosell, Ricard Viladesau,
Josep Coll, Josep Maria Soler, Conrad Saló,
etcétera). Els autors de les altres sardanes
(Joan Carreras i Dagas, Juli Garreta, Rafael
Ferrer, Eduard Toldrá, Antoni Catalá, Vicenq

Acuña) han estat també o estan molt vincu-
lats a l'esmentada agrupació musical, la qual
ha donat a conéixer obres seves en diverses
ocasions.

Cal remarcar que en ocasió d'aquest con-
cert la cobla de La Bisbal incorporá al seu
repertori la bellíssima sardana "Atzavares i
baladres", del gran músic vilanoví Eduard
Told rd.

ACTUACIÓ DIFíCILMENT SUPERABTE

Concerts com el del passat dia g son els
c'ue posen a prova la capacitat interpretativa
d'una cobla i el sentit de la responsabil¡tat
dels seus components. Existia també el com-
promís de la preséncia dels equips de la
BTVE (Rádio Quatre), que feien la transmis-
sió diferida i, a més, pensaven incorporar els
enregistraments al seu arxiu.

La cobla de La Bisbal va saber estar al
nivell de les grans ocasions. Si el conjunt
presentá una coheréncia i una compenetració
introbables en cap altra cobla, els solistes
infongueren un relleu i un sentit especial a
totes Ies seves intervenc¡ons, fins i tot les
que aparentment semblaven més insignifi-
cants. Cap detall no fou deixat en mans de
l'atzar.

Voldríem dedicar els nostres millors elogis
a I'actuació del tenora Jaume Vilá, perfecte



d'afinació, matisant amb gust i amb elegán'
cia i posant de manifest que per a ésser un
solista d'aquest nivell cal quelcom més que
pures facultats físiques: calen talent, sensi-
bil¡tat ¡ esperit de superació constant. Amb
la seva incorporació la cobla de La Bisbal no
sols compta amb els serveis d'un solista ex-

traordinari, sinó que el seu conjunt es bene-
ficia de la tasca constant d'un músic que
posseeix una gran intel'ligéncia i sap atorgar
el sentit exacte que correspon a cada inter'
pretació, sigui quin sigui l'autor de I'obra
programada.

Tampoc no volem deixar en I'oblit la inter-
pretació senzillament magistral de la sardana

"Escolta'm", a cárrec del tible Joan Parés,

número u indiscutible dins aquesta especia-
litat. Es clar que tots els components de la
extraordinária cobla bisbalenca foren merei'
xedors dels millors aplaudiments. Recordeu,
per exemple, la intervenció modélica del
trombó Martí Teixidor en I'inici de la sar-
dana . Matinada"?

CONBAD SALÓ, UNA VIDA AL SEBVEI

DE "LA PRINGIPAL"

Tot just iniciat el concert, el mestre Saló
sofrí un espasme molt dolorós en una cama,
havent calgut injectar-li calmants en el des-
cans. Malgrat aquest "handicap", el mestre
Saló dirigí amb la seva precisió i autoritat
habituals la interpretació de la dificilíssima
sardana "Ciutat submergida" (una pega molt
¡nteressant i atractiva) i la glossa del Ballet
de Déu [Antoni Catalá), obra mestra dins el
génere que posa a prova les possibilitats de
la cobla, especialment pel que fa al solista
de tenora. Fora de programa i entremig de
grans aplaudiments, el mestre Saló dirigí
"Els Segadors".

L'alcalde de Ia ciutat, Josep Piqué, en nom
de tots els vilanovins, va fer ofrena d'un ob-
sequi commemoratiu d'aquest concert dels g0

anys al mestre Conrad Saló. lgualment fou
lliurat a cada un dels components de la cobla
un exemplar del disc editat amb motiu d'a-
quest esdeveniment.

DETALTS FINATS

El públic 
-nombrosíssim- 

seguí amb gran
interés i amb un silenci exemplar la interpre-
tació de les diverses obres. El pórtic del
concert ("Els ocells et canten», del mestre
Saló, en versió un curts-un llargs) ja fou re-
but amb una gran ovació. El mateix succeí
amb la interpretació de "El traginer', sardana
que cridá l'atenció de l'auditori per les seves
especials característiques. A més de les in-
tervencions dels solistes a les peces obliga-
des el públic acollí amb grans aplaudiments
la interpretació de "Portal de I'ángel, (Ba-
fael Ferrer), autor que ens honorá amb la
seva preséncia.

Cal regraciar, finalment, lo bona disposició
des organismes públics, que cedíren els jar-
dins per a la celebració del concert, així com
també la tasca valuosíssima del personal del
Museu, guárdia urbana, etc. També cal fer
extens¡u aquest testimoni de gratitud als ser-
veis municipals, que acondicionaren el mag-
nífic recinte, als responsables de la il.lumina-
ció, equips de so, etcétera.

Abans d'iniciar-se el concert doná la ben-
vingda als assistents, en nom d'"Amics de
la Sardana", el nostre President, Salvador
Butí. Presentaren el mateix Maria Carme
tituits durant uns minuts pel mateix Salvador
ButÍ, qui llegí uns emot¡us telegrames d'ad-
Barceló Eugeni Molero, havent estat subs-
hesió al concert commemoratiu dels g0 anys
de La Bisbal, tramesos per I'Obra del Ballet
Popular de Barcelona i la Comissió Organit-
zadora de I'aplec de La Bisbal.

En resum, un concert que passará a la
poster¡tat no sols per la categoria insupera-
ble de les ¡nterpretacions, sinó també per la
bellesa i la prestáncia del marc escollit i per
Ia íntima satisfacció que representa pels vi-
lanovins el fet d'haver tingut l'honor de po-
der participar en aquesta primícia de la com-
memoració dels 90 anys de la cobla bisba-
lenca.

E. B.
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Els instruments de coblo i els seus executonts

TOMA§ GARCIA, GRAN MESTRE

DEt FISCOBN

Amb una rara ur'onimilot els actuals fiscor-
naires de més edat dediquen els máxims
elogis a un instrumentista que mai no va
obligar: Tomás Garcia. Tomás Garcia entrá
a la cobla de La Bisbal a principis de segle.
Coincidí amb el cornetí Martí Saló a "La
Principal" de Palafrugell i aquest s'adoná de
les seves qualitats extraordináries. En Tomás
era el fiscornaire de la pulcritud, la delica-
desa, la dicció acurada. Aixó no vol pas dir
que no fos un instrumentista valent i que no
aportés la dosi d'energia necessária. Pel da-
munt de tot, perd, hom admirava el seu bon
so i la seva musical¡tat. En Tomás va fer una
llarga estada a la cobla de La Bisbal, fins
que abandoná la seva vida professional. Fis-
cornaire nat, tingué el handicap de no saber
tocar el trombó de vares. Ouan la cobla de
La Bisbal, a instáncies del mestre Conrad
Saló, adoptá I'instrumental de jazz per a la
formació de ballables, vers l'any 1925, en

Tomás Garcia es va veure impotent davant el
trombó de vares i el substituí pel trombó de
pistons. De la mateixa manera que a plaga
mai no havia estat partidari de tocar sarda-
nes obligades, als concerts feia lluir molt
sovint el so privilegiat del seu instrument a
través de Ia interpretació de diverses fanta-
sies i obres de lluiment (especialment ame-
ricanes). En els seus darrers anys de vida
va fer amistat amb el fiscornaire Enric Vilá,
a qui doná moltes partitures pertanyents al
seu repertori diguem-ne personal, algunes de
les quals eren degudes al mestre Josep Fer-
rer, de qui ja hem parlat anteriorment.

Tomás Garcia fou el descobridor de les
possibilitats d'un futur gran fiscornaire, el
bisbalenc Josep Puig uMoreno", a qui acon-
sellá que estudiés aquest instrument, des-
prés d'haver-lo escoltat quan tocava espon-
tániament el fiscorn pel carrer durant el
transcurs d'una festa popular que tingué lloc
a la capital del Baix Empordá.

Eugeni Molcro
(continuorá)

EL F'ISOORI§ OTU
(cAPrTOt XVil)

NOTICIARI
¡V ANIVERSABI DE LA C,S, VOTERANY

El proper dia 22 de setembre es complirá
el quart aniversari de Ia nostra colla sa¡da.
nista, quatre anys d'amistat, companyer¡sme,
problemes, alegries... quatre... anys de vida,

Ho celebrarem de la millor manera que
sabem, amb una audició de sardanes que t¡n-
drá lloc el dia 23 de setembre a dos quarts
de vuit del vespre, a la Plaea de la Vila.

T,RIMERS PBEMIS

Encara que aquest any la colla de sardanes

"Volareny" s'ha dedicat més als Aplecs i
altres activ¡tats, en les nostres quatre sorti-
des a concursos durant I'any hem aconseguit
dos prímers llocs i un segon.

Els primers llocs foren aconseguits a Tar.
ragona el dia 25 de juny i a Greixell de Mar
el dia 25 de juliol.
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