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Entorn a l'aplec de Lurdes
És difícll expllcar per qud I'aplec de Tardor a I'ermita de Lurdes és cada

any un éxit de públic, potser influeíxen rnoltes coses, la tradició, el lloc, els

actes... peró el cert és qtle com en anys a¡'lteriors i encara que al igual que en

I'edici6 passada no va haver-hi acarnpada a [a nit, des de les primeres hores del

matí la carretera de Vilanova a I'Arbog es vela resseguida per nombroses colles

de Eent jove que anaven a !-urdes i durant el dia I'afluencia de cotxes va des-

bordar totes les prevÉsions d'aparcannent, contrasta aixó an'lb el fet (desastrós

econémicarnent) de qué els autocars que feien el traiecte posats per I'organitza-

ció anaven prdcticarnent l¡uits.

Acte rera acte, el prograrna s'anava complint, rnoltes de les coses que si

feren són tradicionals d'anys, GEnkarna, Cross, concurs de dibuix, audicions de

sardanes, iocs infantils, castells, etc. D'altres eren innovac!ó Concurs d'estirar
la corda, Concurs d'estels, l¡all de gralles, qeti volia participar en tot anava de

bdlid, qui fela d'eepectador es divertia molt, alguna colla feia la gresca apart,

perü en definitiva segur que tothorn s'ho pasava bé.

Els organitzadors várern acabar al final del dia totalment esgotats, feia nnés

d'un mes que ho preparávern tot, llirndvem dificultats, preveiern situacions aju-

clats per I'experiéncia acurnulada d'anys, perd vam dormir tranquils ¡ contents

d'haver fet possible un any més I'aplec amb tota la dignitat que es mereix, és

urla pena no poguer dlr el mateix del Gampament.

Ara ens queda la feínade des¡nuntar les instal'lacions, passar comptes, fer

exarnen de consc!éncia, en definitiva preparar-nos una mica per I'any que ve.

A.E. Talaia BAS19781100_094
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Noticiari hüoticiari Noticiari

Curset de Sardanes
El proper dia 8 de novembre, tindrá lloc al nostre local social, un curset per

aprcndre a ballar i repartir la sardana. Es portará a cap tots els dimecres de
dos quarts de nou a dos quarts de deu.

Pot vindre tothom que ho desitgi.

BUTA ROMANICA PEL PENEDES
Tarda: Aplec amb les cobles

Principal» de La Bisbal, Ciutat de
rona, Selvatana i Els Montgrins.

Organitzat per la Gomissió Gultural
d'Amics de la Sardana, el proper dia 5
de novembre es fará una sortida en
cotxes per tal de conéixer una série
d'esglésies romániques a la comarca
del Penedés.

Tot aquell que estigui interessat as-
sistir-hi, pot passar pel local social a
informar-se.

"La
G¡.

ACTIVITATS DE I-A COTLA
SARDANISTA VOLERANY

24 de setembre. - Jurat al Concurs
de I'Espluga del Llobregat.

15 d'octubre. - Aplec a Mataró. Co-
bles: "La Principal" de La Bisbal, Sel-
vatana, Els Montgrins, Laietana i Cos-
ta Daurada.

22 d'octubre. - Matí: concurs a Ba-
nyoles, cobles Els Montgrins, «La Prin-
cipa!" de La Bisbal, C¡utat de Girona.

CONCURS ESPONTANI A L'APLEC
DE TARDOR

Com cada any es celebrá el concur§
de colles espontánies a I'ermita de
Lurdes que reuní un bon nombre de
sardanistes. La classificació de les co-
lles que hi prengueren part fou !a se-
güent:

1.- Flor de Tardor.
2. - Anella de I'Aplec.
3. - Gors airosos.
4. - Roselles vilanovines.
5. - L'espardenyot.
6. - Rotllana de germanor.
7. - Colla de la brillantina.
Al premi al millor nom fou per I'ane-

lla Flor de Tardor.

Ar¡dició de Irüowernbre
Tindrá lloc el proper diumenge, dia 26 a
dos quarts d'una del migdia a la Plaqa de
la Vila a cárrec de la Cobla Sitgetana.
Patrocina CAIXA D'ESTALVIS DEL PENEDES



tls instruments de cobla i els seus executants

ET, CONTRABAIX
CAPITOL XIx

Generalitats
El contrabaix fou incorporat a la cobla per Pep Ventura i probablement algun

altre rnúsic empordanés contemporani seu, durant la segona meitat del segle pas.
sat. El contrabaix és l'únic instrument de corda de la cobla. Dintre de la gran
família dels instruments de corda el contrabaix pertany al grup dels d'arquet,
a diferéncia dels que són tocats amb la má (llaüt, guitarra o arpa) o dels de teclat
fpiano i clavicémbal).

El seu aspecte extern és semblant al violí, si bé de dimensions molt més
grans. La seva sonoritat potent, és bella i particularment profunda.

(r)

La seva técnica d'interpretació amb
l'arquet és semblant a la del violon-
cel, peró, naturalment, molt menys
ágil, degut que la llargada de les cor-
des exigeix més temps i velocitat per
a canviar Ia posició de les diferents
notes, impedint la possibilitat d'una
succesió rápida de notes. Per raó que
la cobla toca gairebé sempre a I'aire
lliure, les notes obtingudes amb l'ar-
quet són poc perceptibles.

Les notes en pizzicato són d'una
gran profunditat i eficácia rítmica. El
contrabaix i el segon fiscorn consti-
tue¡xen el suport rítmic de Ia cobla,
raó per la qual convé que aquests dos
instrumentistes siguin dos músics
molt competents i, a més, es compe-
netrin de forma adequada. Els pizzi-
catos del contrabaix s'utilitzen per a
subratllar amb claredat admirable el
régim harmónic de l'obra en la qual
intervenen (1).

El contrabaix reposa damunt d'una
clavilla (els músics I'anomenen peu)
situada a Ia part inferior. L'intérpret
toca sempre dret.
Constructors i instruments famosos

Tots els grans luttiers s'han dedicat,
amb més o menys assiduitat, a la
construcció de contrabaixos, a partir
dels Stradivarius i Guarnerius, Bergon-
zi i altres.

Entre els bons contrabaixos de co-
bla he sentit ponderar, molt sovint, les
excel.lents qualitats dels instruments
deguts al luttier francés Guillamí.

Els contrabaixos de cobla de millor
sonoritat que he pogut escoltar són
el que pertany a la cobla "La Princi-
pal, de La Bisbal i el que és propie-
tat del gran contrabaixista Josep Joli
Blanch-Reynalt. Aquest darrer fou
construit a Barcelona per un luttier
alemany, anomenat Patzner, fa més de
cent anys.

História d'un contrabaix
Pel que fa al contrabaix de la cobla

de La Bisbal diré que aquest és, se-
gons els entesos, de construcció ale-
manya. La seva sonoritat pura i vellu-
tada és com una mena de coixí damunt
del qual descansen els acords de tota
la cobla. Aquests bons resultats es
produeixen tant amb I'arquet com en
el pizzicato.

Sembla ser que aquest contrabaix
havia estat propietat del mestre Josep
Canet, instrumentista de contrabaix de
Torroella de Montgrí, fundador t1888) ¡

primer representant de "La Principal"
de La Bisbal, de la que fou també fla-
biolaire i director artístic quan es pro-
duí Ia reestructuració de l'esmentada
cobla (1891) i es feu cárrec del con-
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trabaix el gran instrumentista Adolf
Masifern.

Josep Canet vengué el seu contra-
baix al músic torroellenc Nicet Geli,
oncle de Viceng Bou, que fou compo-
nent de diverses agrupacions locals i
conegut popularment per «en Nicet de
la verra,,

L'any 1926 I'adquirí el gran contra-
baix Josep Vallespí, instrument¡sta de
la cobla .Els Montgrins", futura figura
máxima dins aquesta especialitat. Un
cop finida la guerra civil, Josep Valles-
pí entrá a formar part de la cobla "La
Principal" de La Bisbal, on el so prodi-
giós del seu contrabaix juntament amb
la gran habilitat d'aquest instrumen-
tista, constituiren els suport dels seus
triomfs ininterromputs. Per aquesta
raó quan Josep Vallespí es retirá
(1960) el famós contrabaix seguí vin-
culat a la cobla, en mans del seu suc-
cessor Félix Horcajo, que procedia de
la cobla "La Principal" de Cassá de la
Selva. Ouan Félix Horcajo abandoná
la cobla bisbalenca a finals de l'any
1969 el succeí interinament Pere Cla-
pés, d'Arbúcies, que feia poc s'havia
retirat de la cobla-orquestra "Marave-
lla". A partir del Carnaval del 1970 es
va fer cárrec d'aquell contrabaix I'ins-
trument¡sta Francesc Capellas. Per raó
de Ia seva malaltia i posterior mort
Paco Capellas fou substituit per Delfí
S:nyer (tardor del 1976) i Delfí se ser-
ví algunes vegades d'aquell instru-
ment, si bé més endavant I'adquiriria
Pétrix, guitarra baixa de la cobla-
orquestra "Els Montgrins", que havia
d'ingressar a "La Principal" de La Bis-
bal pel Garnaval del 1978. Pétrix res-
cindí el tracte que tenia amb "La Prin-
c¡pal" per tal d'ingressar a la cobla-
orquestra "Maravella", on havia cau-
sat baixa I'instrumentista Ouer de for-
ma molt precípitada. Finalment adquirí
el contrabaix i el toca actualment I'ins-
trumentista Joan Xandrich, que s'in-
corporá als rengles de "La Principal'
pel Carnaval d'enguany, procedent de
la cobla oLa Selvatana", de Cassá de la
Selva.

Bona part de les informacions que
dono entorn de la histbria d'aquest
contrabaix me les facilitá el bon fis-

cornaire Enric Vilá i Armengol, autor
d'un magnífic assaig dedicat a la fa-
mília Vallespí, un resum del qual fou
publicat al llibre de Ia Festa Major de
Torroella de Montgrí (2) i valgué al
mestre Vilá el Premi .Dia de la Sar-
dana" al millor estudi sobre tema
sardanista.

L'estudi del mestre Vilá inclou dos
judicis molt valuosos entorn de I'es-
mentat ¡nstrument. Un d'ells és degut
al mestre Conrad Saló: "Aquest con-
trabaix posseeix una sonoritat dolqa,
incomparable. Es tracta d'una verita-
ble joia, especialment en mans d'en
Josep Vallespí. En Paco Capellas n'está
tre¡ent molt de partit (3), sobre tot
grácies a les lliqons i els consells que
rebé del mateix Josep Vallespí. Perso-
nalment sempre he procurat i procu-
raré que aquest ¡nstrument excepcio-
nal resti vinculat a la trajectória artís-
tica de Ia cobla-orquestra "La Princi-
pal" de La Bisbal, car per nosaltres
representa com una mena de divisa
o un símbolo.

L'altre judici el formulá el genial te-
nora Ricard Viladesau: "L'instrument:
molt bo. Amb una caixa de ressonán-
cia "bestial", almenys a les seves
mans. A les sardanes semblava tal-
ment un "bombo"".

El mateix Enric Vilá va escriure re-
ferint-se a aguest contrabaix: "La seva
sonor¡tat, literalment única, excepcio-
nal, constitueix com una mena de vol-
ta que embolcalla I'esclat de la cobla
i contribueix a assuaujar el seu to as-
pre, endolcint-lo i comunicant-li una
mena d'escalfor de brasa viva".
(1) Moltes de les informacions que

donem en aquest apartat proce-
deixen del llibre "Los instrumen-
tos de música", de Robert Doning-
ton. Alianza Editorial, 76. Madrid,
I 967.

(zl Enric Vilá i Armengol: "Els Va-
Ilespí, músics de Torroella". To-
rroella de Montgrí, Llibre de la
Festa Major, 1977.

(3) Ouan el mestre Saló formulá
aquest judici Paco Capellas enca-
ra vivia i, per tant, es trobava en
actiu.
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<< La Principal >> de la Bisbal, Cobla Oficial
de la Generalitat de Catalunya

El dimecres dia 4 d'octubre el President Tarradellas rebé als components de
la cobla "La Principal» de La Bisbal en el seu despatx de Ia Gasa dels Ganor
ges, al Palau de la Generalitat. El Gonseller d'Ensenyament i Gultura, Pere Pi
Sunyer llegí I'Ordre de la Presidéncia en virtut de la qual hom restitueix a la
cobla de La Bisbal el títol de *Cobla Oficial de la Generalitat de Gataunya». Tot
seguit el President Tarradellas adregá unes paraules als presents i lliure el docu-
ment acreditatiu al mestre Gonrad Saló. En el seu parlament el President mani-
festá el seu desig d'escoltar "La Principal" de La Bisbal ben aviat al Palau de la
Generalitat, remarcant molt el seu interés envers 'obra del mestre Enrie Morera.

Per mitjá d'aquesta Ordre de Ia Pre-
sidéncia, datada al I de setembre del
1978, la Generalitat ha restituit a la
cobla bisbalenca el títol que aquesta
aconseguí a Sant Feliu de Guíxols
I'any 1932 (1 d'agost) a través del con-
curs corresponent. En aquella historica
avinentesa la cobla rebé el document
acreditatiu de mans d'un bon amic i

admirador seu, el President Francesc
Maciá, fill de Vilanova, que ja havia
anat a escoltar els seus concerts a la
sala "Gaveau" de París durant els
anys d'exili. L'any 32 era director de
la cobla de La Bisbal el mestre Genís
Canet (trombó) i representant el mes-
tre Enric Barnosell (tible primer). El
mestre Conrad Saló era el responsable
de la formació de música lleugera (pia-
nista) ¡ component de la cobla (segon
fiscorn), al costat del seu pare (Martí),
el seu germá (Emili), el seu oncle
(també anomenat Emili) i el seu cosí
germá, el ja esmentat Enric Barnosell
i Saló.

Gairebé mig segle després la Ge-
neralitat restaurada ha fet un acte de
justícia en retornar aquesta preacla
distinció a la cobla "La Principal" cie
!-a Bisbal, la qual, segons consta en el
text cie I'orc.ire "ha mantingui al llarg

de tot el seu histor¡al una línia de
gran dignitat en els seus programes
i les seves interpretacions i ha con-
tribuit a Ia divulgació de les obres
més valuoses del repertor¡ de sarda-
nes i músics per a cobla. Ha estat
guardonada a tots els certamens en
els quals ha pres part i, sempre fidel
a Catalunya, ha protagonitzat esdeve-
nimciits importants de la vida musical
catalana". ,qquesta distinció será efec-
t¡va mentre no es convoqui un nou
concurs a aquest efecte.

A través d'aquesta Ordre la Genera-
litat clar¡fica el panorama í defineix
perfectament les postures davant els
tímids intents portats a cap per algun
acólit del centralisme barceloní, que
conjuntament amb la candidatura de la
cobla de La Bisbal propugnava la d'al-
tres agrupacions de capacitat artística
més que discutible.

"Amics de Ia Sardaná" vol felicitar
de tot cor als components de .La Prin-
cipal" de !-a Bisbal i els encoratja per
tal que s,,;!.ieixin el seu camí de su-
peració c:ri;stant, guiats pel mestre
Josep C:,-, ,-r, baix la mirada atenta ¡

respo;rs.!l- clel mestre Conrad Saló-

Eugeni Molero

Presiclent: Salv¿rclor Rutí JL, 3. Vilaseca, Vilanova
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