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L'ESDEVENIMENT SARDANISTA MES IMPORTANT DE L'ANY 78:

"LA PRINCIPAL" DE LA BISBAL, COBLA OFICIAL DE LA GENERALITAT
DE CATALUNYA

L'esdeveniment rnés important de la vida sardanista, al llarg de
l'any 78, ha estat, sense cap mena de dubte, la concessió del títol
de "Cobla Oficial de la Generalitat de Catalunya, a «La Principal» de La
Bisbal. Nosaltres ia ens várem fer ressó de la notícia al nostre portaveu
del mes de novembre. Ara, perd, ens sembla escaient encapgalar aquest
número nadalenc amb la fotografia dels músics bisbalencs distingits
amb la preada denominació de "Gobla de la Generalitat". La foto fou
obtinguda als Jardins de Gan Papiol durant el transcurs del concert
commernoratiu dels 90 anys de Ia cobla de La Bisbal (I d'agost), acte que
organitzá la nostra entitat i que suscitá un fort ressó popular no sols
a Vilanova i comarca, sinó també a diversos indrets de la terra catalana.
(Foto: Ramir Horro),

A.E. Talaia BAS19781200_095
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Obiectius que c,al assolir
La proximitat de la fi d'any ens predisposa a confeccionar un petit

balang del que ha estat Ia sardana per a tots nosaltres durant el 1978.
La sardana es desenvolupa, entremig de nosaltres, en unes condicions

més aviat precáries, car de cap manera esdevé un fet veritablement
multitudinari, de gran incidéncia popular. Malgrat aquest greu handicap,
«Amics de Ia Sardana» co¡npta amb una série de suports de tipus moral
i/o rnaterial que fan que hagi estat possible assolir els objectius que
ens havíem proposat. Pel damunt de tot cal valorar la tasca portada
a terme per-totb els components i col.laboradors de la nostra entitat i
també per aquest sector sensible i entusiasta del poble vilanoví que ens
recolza en tot moment amb la seva preséncia multitudinária i el seu aiut
generós.

La nostra divisa, peró, no és pas l'autosatisfacció per les fites asso.
lides, sinó I'afany de retr,e un servei al poble, a través del vehicle pro.
digiós de la sardana, amb la rnáxima dignitat possible i en la mesura,
sempre, de Ies nostres possibilitats,

La vida del sardanista apareix definida per unes constants de treball
i d'esforg sllenciós posades a! servei d'una causa que considerem justa i
sublim. Per aixé en aquesta hora esperangada del redregament de la
nostra personalitat coHectiva i del retrobament de les nostres institu.
cions més preades, sorn conscients de !a necessitat de fer que la sar.
dana esdevingui, ara més c¡ue mai, símbol i portaveu de les esséncies
definidores de! nostre poble, sense triomfalismes i sense aldarulls publi.
citaris. Amb aquella mateixa naturalitat que s'escriu la nostra petita his.
tória de cada dia, la qual ha de contribuir a perfilar -no ho oblidem-
la gran histdria del demá.

.Amics de la Sardana"

Audició de Sant Estewe
Tindrá lloc el proper dia 26, a dos quarts d'una del

migdia, a Ia Plaga de la Vila, a cárrec de la cobla

« SITCETANA »



Qa nau que fia via

El románic i la sardana

El románic i Ia sardana

Pel mes de juny de I'any 75 i en oca-
sió d'una breu estada nostra per terres
de l'Alt Empordá, tinguérem oportunitat de
conéixer el famós claustre de Sant Domé-
nec de Peralada.

Un antic músic de cobla

Oui ens posá en contacte amb aquella
meravella del románic fou l'amic Miquel
Mont, de Peralada, persona molt interes-
saCa per tot alló que pugui fer referéncia
al seu Empordá nadiu. Miquel Mont és
fill d'un antic component de la cobla ala
Principal" de Peralada, el fiscornaire Joan
Mont "Ouendo», que n'havia estat funda-
dor I'any 1890, havia fet parella amb els
fiscornaires Josep Serra i Josep Blanch
Reynalt i hi restá vinculat fins la seva
disolució (1940). El cognom Mont va lligat
íntimament a la história d'aquella cobla
avui dissortadament desapareguda. En la
formació inicial apareixen quatre músics
amb el cognom Mont: Joan Mont P. (se-
gon fiscorn) i el seu germá Martí (flabiol),
a més dels seus familiars Anton Mont
{segon tenor) i un altre Joan Mont B.
(cornetí primer).

La hlstórla de! claustre

L'accés a aquest claustre havia estat
controlat rigorosament durant anys i anys.
El claustre en qüestió és l'únic vestigi
sobrevlvent de I'antic convent que basti-
ren a Peralada els monjos de Sant Agustí

a la segona meitat del segle Xl, segons
afirmá l'historiador Miquel Golobardes [1J.
Els agustins, per les raons que fos, aban-
do¡raren el cenobi I'any 1578, segons es-
menta Pere Juandó, rector de Peralada (2)
i I'ocuparen tot seguit els monjos predi-
cadors de Sant Doménec, raó per la qual
el convent adoptá el seu nom.

A partir de la desamortització dels béns
eclesiástics (1835) el convent restá aban-
donat, dedicant-lo a diverses ocupacions,
entre elles Ia d'hospital en casos d'emer-
géncia. Malgrat les xacres própies dels
anys, les moltes vicissituds sofertes i la
incúria general, el claustre sobrevisqué
de forma gairebé prodigiosa.

lntent d'apropiacló.

De la guerra civil enqá I'accés al ma-
teix havia estat controlat de forma molt
rigorosa. Aquest control de les vlsites
s'explica si tenim en compte que existia
el projecte de trasllat del claustre al re-
cinte del castell de Peralada, balx el pre-
text de la seva conservació i dignificació.
Convenia, doncs, que la imatge del claus-
tre restés com més difuminada mlllor.
Aquell projecte, peró, no arribaria a ma-

terial¡fzar-se mai.

Jorge Maria Rivero San José llangá un
crit d'alerta entorn del claustre de Sant
Doménec des de les págines del diari
.La Vanguardia, I'any 1973, quan el pro-
pietari del castell de Peralada ja havia
mort ¡, per tant, les seves idees d'anexió
del claustre havien entrat a formar pari
de la nostra petita histÓria.



L'inici de la reanperaci6

A partir d'aleshores el claustre esde-
vingué'molt més accessible i s'iniciá el
procés de recuperació i dignificació del
seu entorn, grácies, sobretot, a l'esforg
dels mateixos peraladencs. Aquest procés

culminaria amb el concert de sardanes
celebrat al recinte de l'esmentat claus-
tre per la cobla "La Selvatana", de Cassá
de la Selva, la nit del 20 de juliol del
1975.

Conservo la descripció -senzilla, lleu-
gera- que vaig fer a rel de la meva es-

tada a I'esmentat cláustre; .El claustre
de Sant Doménec és una petita meravella
del románic. Model d'harmonia, equilibri i

sobrietat. En els seus capitells el desco-
negut art¡sta románic estargí damunt la

pedra, vuit o nou segles enrera, r-¡na his-
tória plena de simbolismes que nosaltres
amb prou feines podem endevinar. Una

histbria que, de totes maneres, ens es-

borrona i ens corpren. En aquelles feso-
mies erosionades per la má del temps, en

aquelles figures estranyes, en aquells mo-

tius enigmátics s'amaguen, ben segur,
molts capítols del nostre pás$at».

L'enigma del capitell

Recordo molt bé que el que més em
cridá l'atenció en aquella avinentesa fo-
ren els motius ornamentals dels seus ca-
pitells. Mossén Juandó (3) havia cregut
descobrir-hi temes bíblics, mitológics i de
fauna diversa. Golobardes (4) fa referén-
cia a la iconografia dels capitells tot es-
mentant els temes bíblics i les escenes
burgeses (?), amb l'additament de motius
relacionats amb la flora i Ia fauna. Flivero
San José (5) es mostra menys explícit:
.Poco o nada se sabe de este claustro,
cuya simbología plantea enigmas apasio-
nantes". Joan Guillamet (6) en parla de
manera molt superficial.

El capitell que susc¡tá la meva curiosi-
tat és el que apareix reproduit. Unes figu-
res ens contemplen amb el seu rostre
hierátic tot donant-se les mans. Quina
mena de rite ancestral practiquen aques-
tes figures humanes del claustre de Sant
Doménec? Es tracta d'un caprici de I'ar-
tista desconegut o d'una dansa que fou
avantpassada de la nostra sardana?

Aquestes consideracions caldria situar-
les en la línia dels enigmes apassionants
dels quals parlava Rivero San José. Com-
prenc que podem trobar-les mal argumen-
tades o fins i tot gratuites, peró semblen
mínimament justificades si ten¡m en comp-
te que fan referéncia els capitells d'un
claustre situat a la vila de Peralada, d'una
tan decisiva significació per a la história
de la sardana i de la cobla.

Eugeni Molero

Miquel Golobardes: .Peralada". Edi-
ciones Biblioteca Palacio Peralada,
I 959.

Pere Juandó: "L'art románic a Pera-
lacia". Butlletí del I Aplec de la Sar-
dana de Peralada (22 juliol 1973).

Op. cit.
Op. cit.

"Sant Doménec de Peralada, un ftas-
lado frustrado". "La Vanguardia"
{24-3-1974J.

Joan Guillamet: "Coses igent cie

l'Empordá".

(1)

(21

(3)

(4)

(5)

(6)



TEiXiIS RIERA
Es complau en comunicar a tots els
seus clients i amics, la reobertura del
seu local totalment reformat, per la
primera quinzena de desembre, oferint-
vos nous dissenys i noves col'leccions
de textures per a la llar i el vestir,

Tothom queda convidat a visitar-nos

Rambla Principal, 2 O
a93 02 15

MIRIM
ARTICLES DE PELL I SKAY

BOSSES - CINTURONS - CARTERES
PORTAMONFDES . M,ALETES

ESTOIGS - GUANTS . ARTICLES DE REGAL

Carrer dels Caputxins, 11 - Vilanova i la



ARI -NOTICIARI .NOTI
TEBCER AP¡.EC DE LA SABDANA
A VILANOVA

Per tal de poder organitzar I'Aplec de
la Sardana de Vilanova hem vist Ia
possibilitat de crear un PATRONAT DE
L'APLEC.

La rnissió d'aquest Patronat seria la de
proporcionar la seguretat económ¡ca que
garantitzi la qualitat ¡ cont¡nuitat del nos-
tre Aplec.

Si vosté creu que I'aplec de Vilanova
és important, Ii proposem que es faci soci
del Patronat de I'Aplec de la Sardana, amb
la quota anual de 1.000 ptes.

Els drets i les atribucions dels socis
del Patronat de I'Aplec serien les se-
güents:

A) Entrada gratuíta a l'Aplec.
B) Opció a participar en I'organ¡tzació.
C) Dret de vot a I'assemblea que se

celebrará anualment en la qual es pasa-
ran comptes.

D) Possesió d'un carnet que I'acred¡ti
com a tal.

Si vol més informació pot adregar-se a:
At\{lCS DE LA SARDANA de I'A. E. Ta-
Iaia
Comerg, 4
Tel. 893 12 57
OBRA SARDANISTA DANSAIRES VIIA.
NOVINS
Sant Pau, 27
Tel. 893 16 20
Tots els vespres de vu¡t a deu del ves-

pre,

PBOPERE§ ACTIVITAIS DE LA COLLA
SARDANISTA VOLERANY

8-9-10 de desennbre. - Sortida al Bas-
timents i Fic de I'lnfern.

16 de desembre. - Assemblea de la
cobla sardanista Volerany.

f7 de desembre. - Sortida a buscar
herba pel pessebre.

24 de desembre. - Al matí, v¡sita a
Olérdola. ltineraris per conéixer Catalu-
nya (ll).

A la nit, després de la Missa del Gall,
es ballará una sardana al voltant de I'ar'
bre de la Plaea de la Vila.

26 de desembre. - A dos quarts de sis
de Ia tarda, cantada de Pessebres a Ies
cases dels components de la colla, amics,
familiars, socis i tothom que ho vulgui.

31 de desembre. - A la una de la nit,
sardana de germanor a [a Plaga de la Vila.

6 de gener. - Diada de Reis, cagada
del t¡ó.

7 de gener. - ltineraris per conéixer
Catalunya (lll). Ruta Románioa pel Pe-
nedés fill.

ITINERARIS PEB GONEIXER CATALUNYA

Tal com estava anune¡at es portá a Gap
la sortida per conéixer el Bománic del
Penedés.

Vam visitar Sant Sebastiá dels Gorgs.
Es molt interessant el timpá. Varn poder
admirar els restes del claustre perqué en
aquell mornent se celebrava Ia Missa, Té
arcardes amb capitells.

Continuarem fins a Espiells (església de
Sant Benet), pre-romenica. És d'una nau
amb volta de formigó encanyissat. És la-
rnentable que l'absis quedi tapat i amagat
per una casa adossada a I'esElésia. Des-
prés anarem fins a Terrassola i Lavit (es.
glésia de Sant Margal). Molt ben conser.
vada, degut al guix que havia recobert les
parets. Ens deixá la clau una senyora que
amablernent va acompanyar-nos i ens va
explicar la restauració. Tarnbé és d'una
nau, tres absis en creu i cimbori vuitarrat.
Seguirem fins les Gabanyes (antiga esglé-
sia paroquial de Sant Valentí), está si-
tuada al costat del cenrentiri. No vam
poder veure I'interior perqué la mestressa
de la casa del costat de l'església ens
informá que la clau la tenia el rector. Va
dir-nos que estava molt enrunada. Des-
prós ens assabentarem que a les parets
hi hav!a unes pintures rornániques rnoit
interessants.

Finí la nostra visita a !-es [\4asuquel
[esElésia de Sant Esteve), llástima que el
seu interior estigui recobert d'una capa
de guix. Vist l'éxit d'aquesta sortida perr-
sem fev-ne d'altres. Tot aquell que hi es-
tjigui interessat que vinEui a parlar a:rlr
!a Comissió Gultural per tal cle fer-ho
nrillor entre tots.
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tls instruments de cobla i els seus executants

Et GÍ|NIRABAIX
cAPrT0r t0(

t[]
Obres per a contrabaix

Ja hem parlat abans entorn de les di-

ficultats d'execució que presenta el con-
trabaix, raó per la qual aquest lnstrument
no predisposa als malabarismes virtuosís-
tics tan característics dels instruments de
corda. Malgrat tot, sempre hi ha hagut
contrabaixos disposats a treballar i per-

severar en llur esfors fins obtenir uns
resultats plenament satisfactoris. Durant
I'etapa del ctassicisme vienés, p6f exem-
ple, el contrabaix conegué la seva época
de máxima puixanqa, fins el punt que en
els temps de Mozart existien prop de

30 concerts per a contrabaix i orquest[a.

Ternps enrera (29 i 30 gener í972) es
presentá a Barcelona un contrabaix ex-
cepcional: Ludwig Streicher, de I'orques-
tra Philarmónica de Viena. Streicher oferí
amb l'Orquestra de la Ciutat, dirigida pel
mestre Rafael Ferrer, la seva versió del
concert en mi major per per a contrabaix
i orquestra del compositor Karl Ditters
von Dittersdorf (1739-17Bg) que I'havia es-
crit pel contrabaixista Franz Anton Pichel-
berger.

També he t¡ngut oportunitat d'escoltar
un concert per a contrabair i orquestra
d'Eduard Tubin i una sonata per a con-
trabaix i piano que data de I'any 1949 i
és deguda a Paul Hindemith. Aquestes
dues obres les he escoltat, en disc, en

versió d'un altre gran instrumentista de
contrabaix: Manuel Verdequer.

El contrabaix en el món del iazz

La funció rÍtmica del contrabaix a les
orquestres de jazz, comparable a la que
porta a terme a la cobla, havia estat en-
comanada inicialment a la tuba. Els grans
impulsors del contrabaix dins el món del
jazz foren dos instrumentistes de New
Orleans: Pops Foster i Wellman Braud,
aquest darrer vinculat durant molts anys
a I'orquestra de Duke EIIington. Durant
l'etapa swing la seva técnica fou renova-
da per Walter Page i John Kilby. E! paper
del contrabaix dins l'orquestra o el con-
junt de jazz ha assolit encara més relleu
a partir de la incorporació dels poderosos
amplificadors i equips de so que perme-
ten assolir una gran amplitud sonora a

partir de l'instrument tradicional. Al cos-
tat dels noms ja esmentats hem de deixar
constáncia de !a preséncia Cels famosos
contrabaixistes Jimmy Blanton, Oscar Pet-
tiford, Slam Stewart, M¡lton Hinton, Char-
lie Mingus, Jchn Levy, Ray Brown, Percy
Heath, Bobby Haggarth, Chubby Jackson,
Eddie Safranski, Paul Chambers, Hed Cal-
lender, George Duvivier, Lloyd Trottman,
Al Mc Kibbon, Curley Bussel, Arley Shaw,
Wendell l\ilarshall, Walter Page, etc. (4).

Més recentment encara hem tingut
oportunitat d'escoltar ivalorar les inter-



pretac¡ons d'una série de grans contra-
baixistes: Wyatt Ruther, John Lamb, Joe
Benjamin, Ernie Shepard, etc.

Conkabaixos de cobla famosos

El millor contrabaix de cobla que ha
existit ha estat, sense cap mena de dubte,
cn JOsep "Pepet, Cervera. Cervera fou el
g¡eni indiscutible del contrabaix. Els Cer-
vera formaven una nissaga molt extensa
de bons músics, vinculats durant molts
enys a ducs nregnífiques cobles de l'Alt
Empordá: l'"Antiga Pep", 66 Figueres, i

,,La Principal", de Peralada.

Francesc Civil en el seu llibre famós
dedicat a la música a les comarques gi-
ronines (5) en parla en termes altament
elogiosos. Aquesta família dels Cervera
estava const¡tuida per Jaume Cervera, que
fou director de l'Escola de Música del
Castell de Peralada en ésser creada
aquesta durant el darrer terq del segle
passat pel mecenatge dels comtes; el seu
germá Josep, també músic i els dos fills
de Josep, Felip (instrument¡sta de tenora
i violí) i Agustí (violinista, futur director
cie Ies cobles "Antiga Pep" i "L'Art Gl-
¡6¡i,). De totes maneres, la gran figura
musical de la nicsaga havia de ser el ja
esmentat Josep "psps1" Cervera, fill de
Jaurne Cervera, que radicá a Roses i fou
[:n cas increible (encara avui recordat)
pel que feia a la seva técnica i capacitat
¡nterpretatlves, Ies quals eren literalment
fabuloses. Besta encara un altre compo-
nent de la família: Mossén Josep M." Cer-
vera, fill del tenora Felip Cervera, orga-
nista i compositor, autor d'alguna sardana
que ha estat donada a conéixer per la
cobla "Ciutat de Girona". Després d'haver
estat rector de la parróquia de Sant Feliu
de Guíxols mossén Gervera es troba ac-
tualment a la parróquia del Mercadal a
Girona.

Altres contrabaixos que assoliren gran
notabiliip.i foren el ja es¡nentat Adolf Ma-
sifern i el seu successor, Emili Saló i

Parals, vinculats dUrant una série d'anys
a "La Principai" de La Bisbal; Pere Llantá
de "La Principal» de P.ralada; pau Orri de

"L'Art GironÍ", etc. De totes rnaneres la

máxima anomenada ha estat assol¡da per
Josep Juncá, de Banyoles, pertanyent a la
cobla "Barcelona" dels temps del mestre
Coll i Josep Vallespl, de "La Princlpal"
de La Bisbal.

Com a detall pintoresc cal esmentar
que el compositor escalenc Josep Vicens
"Xaxu" havia estat també instrument¡sta
de contrabaix.

Altres contrabaixos igualment dignes
d'esment em semblen: Pere Coma "Bori-not", a qui recordo durant els seus anys
d'estada a [a cobla "Els Montgrins", d'on
sortí per a anar a raure a la cobla "Gi-rona», acabant els seus dies a la "Far-nense», de Santa Coioma de Farners. En
Francesc Balmanya, contrabaix i represen-
tant de la cobla-orquestra "Amoga", de
Vidreres. En Ferran Sala, excel.lent instru-
mentista de contrabaix de l'Orquestra Mu-
nicipal de Barcelona i de la cobla "Laieta-
¡¿», eue mai no ree¡xí com a cobla, per
les raons que fos. Lluís Grau, fundador
de la "Caravana" iLluís Surroca lsern,
també vinculat durant molts anys a la
cobla "Caravana» i mort en data no gaire
Ilunyana. Els també esmentats Pere Cla-
pós Ce la cobla "Maravella" i Félix Hor-
cajo de . La Principal, i el malaguanyat
Paco Capellas, Jaume Vilá i Mélich, es-
timab!e compositor ("Javimel,) i pare dels
famosos instrumentistes Josep fflabiolaire
de "La Principal, del Llobregat) i Jaume
Vilá {tenora de "La Principal" d" ¡. ,'rbr,.
Joan Fabra Bassegoda, vinculat durant
uns anys a la cobla "Girona"; el mestre
Josep Viader, antic contrabaix de "La Prin-
cipal, de Girona, pianista, compositor, ar-
ranjador i excellent pedagog, que ha es-
crit sardanes mcdéliques pel seu bon
gust ¡ acurada instrumentació i a més de
ser professor del Conservatori de Girona
dirigeix la Polifónica de Girona, institu-
ció famosa en el seu génere.

Contrabaixos de I'hora actual

En primer lloc hauré d'esmentar en Del-
Íí Sunyer. DelfÍ Sunyer és un dels millors
contrabalxos de l'hora actual, per no dir
el nrillor de tots. Nascut a Castelló d'Em-



púries (1910), es formá amb el mestre
Pere Valls, del Conservatori del Liceu,
professor de I'Orquestra Pau Gasals, que
també havia estat mestre d'en Josep

"Pepito, VallespÍ. Després de formar part
de la cobla "Els Bossinyolets" de la seva
vila nadiua passá a "Els Rossinyols, ¡ tot
segult a la cobla-orquestra .Mendoza,, de
Figueres, que aleshores dirigia el famós
compositor i director Francesc Basil. L'any
í943 DelfÍ Sunyer ingressá a la cobla .La
Selvatana, a la qual restá vinculat fins
la seva primera jubilació (Carnaval del
1976). Per la tardor del 76 hagué de subs-
t¡tuir en Paco Capellas a "La Principal" de
La Bisbal, peró fou tan magnífica la tasca
que portá a cap que malgrat el seu desig
de retlrar-se hagué de restar-hi vinculat
fins el Carnaval del 78 que torne a dema-
nar la jubilació, Peró a rel de la baixa
del contrabaix Josep Joli Blanch-Beynalt a

la cobla .Ciutat de Girona", Delfí Sunyer
torná a posar-se en act¡u pel mes d'agost
d'enguany. Ara té el propósit de retirar-se
pel Carnaval del 79. Veurem si aixÓ será
possible.

Un altre exceHent instrument¡sta és el
ja esmentat Josep Joli Blanch-Reynalt, que
fou fundador amb el mestre Mauné i al-
tres bons músics de la cobla-orquestra

"Costa Brava" de Palafrugell. Anterior'
ment havia estat membre de la cobla'
orquestra .Els Verds,, de Mataró, des'
prés formá part de diversos conjunts fins
esdevenir fundador de la cobla .Ciutat de
Girona,, on torne a acreditar-se com un
dels nostres millors contrabaixos.

Pere Serra i Mir és un altre bon con-
trabaix, vinculat a .La Principal' de Gi-
rona dels millors temps i a la .Girona"
en I'actual¡tat. Tampoc no voldria deixar en

I'oblit al contrabaix Martí Puntí, que ha-

via tocat el fiscorn i el trombó a la cobla-
orquestra "tr4aravella" ihagué de deixar
aquests instruments per raó d'uns pro-

blenres que tenia amb el dentat. Estudiá
amb Josep Vallespí i esdevingué un mag-

nífic contrabaix. L'any vinent ingressa a

la cobla "Ciutat de Girona". ..iosep Valles-
pí, malgrat no haver-se dedicat a I'ense-
nyament de manera constant ha format
una série de bons instrumentistes de con-

trabaix, entre ells Josep Vlader, Joan Cal-
slna, Martí Puntí, Francesc Capellas, Mi-
quel Tauler, Joan Fabra i Bassegoda, etc.

El contrabaix, refugi de problemes

Referent als problemes del dentat dl.
rem que el contrabaix ha estat tradicio-
nalment el refugi per a aquells ¡nstrumen-
tistes mancats de facultats per a fer-se
cárrec d'un instrument de vent o bé per
raons de salut.

Anys enrera gairebé const¡tuia una tra-
dició el fet d'agafar el contrabaix quan
un músic es trobava a les acaballes de
la seva carrera. Actualment i per raó de
l'imperatiu dels ballables aixó no es dóna
tant, excepte en el cas de les cobles pe-
tites o d'algun problema concret (dentat,
llavi, etc.) quan el músic té encara anys
de carrera pel davant, com ha estat ara
el cas d'en Martí PuntÍ o el del seu @r-
má Amadeu, ex-trompeta d'"Els Mont-
grins" i actualment contrabaix de la ma-
te¡xa cobla, o com ho fou en el seu dia
el d'en Paco Capellas (quan es va veure
obligat a abandonar la trompeta), o en
Joan Fabra en deixar el fiscorn, o en Pere
Clapés, que havia tocat la tenora.

El cas més eloqüent ens el dóna potser
el mateix Josep Vallespí que quan iniciá
la seva carrera l'any l9l3 tocava el cor-
netí a la vella cobla "La Lira", de Torroella
de MontgrÍ. En adonar-se que el seu llavi
no responia a les exigéncies del cornetÍ,
abandoná aquest ¡nstrument, agafant el
contrabaix el 1916 fins esdevenir Ia pri-
mera figura en aquesta especialitat.

(4) Esmentat per Alfons M. Dauer a la
. Enciclopedia del Jazz". Editorial
Científica Eco, S. A. Barcelona, 1963.
També esmentat per Hugues Panas-
sié a .Historia del verdadero jazz".
Editorial Seix Barral, S, A. Museo, 158.

Barcelona, 1961.

(5) Francesc Civil iCastellví: "El fet
musical a les conrarques gironines
en el lapse de temps 1800-1936". G¡-

ror:a, 1970.

E. m.
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AniveZsazis

L'ANY 78 I tA SARDANA

Arr i rze ¡- scrrr i s

Durant l'any l9?8 s'han produi't alguns aniversaris particularment re.

lleva¡rts per a la história de la sardana i de la cobla. En primer lloc cal

esmentar el centenari del naixement del mestre Francesc Pujol (1878.

1945), sots-director i director de li.Orfeó Gatalá", collaborador del mes-

tre Lluís Millet i compositor de dots molt rellevants. Pel que fa a la
cobla deixá escrites diverses sardanes modéliques: «Gants de Mallorca",

«Florida», *Eugénia", «Enciserarr, «El mestre», "Entremaliadá», «J665 d'i¡-
fants,r, «Eniogassad¿», etc.; el poema per a cor i cobla "Sant Jordi triom-

f¿¡t», lá su¡te .Pirinenques» (per a tres cobles), les glosses «Els estu-

diants de Tolosa", "Els fadrins de Sant Boi" i «EI maridet», la «Gantada

d'Any Nour, per a cor i tres cobtes altres.

També s'ha escaigut el centenari del
naixement del fiscornaire, compositor i

director de cobla castelloní Pau Guanter
oRossinyol" (1878-1943). Pau Guanter hav¡a

estat deixeble del famós fiscornaire, com'
positor i director de cobla castelloní An-
toni Agramont (1858-19061. De molt jove-

net havia tocat el trombó a la cobla del
seu mestre, anomenada "L'Empordanesa,
o cobla "Agramont,. Més endavant i en

coHaboració amb alguns músics proce'
dents de la cobla "Agramont" i altres de

més joves fundaria la seva própia cobla,
que s'anomenaria inicialment "d'en Bos-

sinyol, i més endavant "Els Bossinyols".
Aquesta cobla esdevingué molt famosa en

el seu temps. En el concurs de cobles
celebrat a Barcelona l'any 1892 obtingué
el primer premi de lectura (interpretació

d'una sardana a vista) i també el primer
premi (juntament amb "La Principal" de

La BisbalJ d'execució. Pau Guanter aban'

doná la seva cobla traslladant-se a Calella,
on dirigí alguna agrupació coral. Quan Pau
Guanter deixá la seva cobla, aquesta fou
coneguda popularment per cl'orquestra de
la gábia,, perqué el Flossinyol n'era fora.
Algunes sardanes de Pau Guanter encara
es toquen avui dia, per exemple "Rubina",
"Primaveral" i altres.

Durant I'any 1978 s'ha produit també el
primer centenari del naixement del com-
positor Mariá Mairal, autor de diverses
sardanes (algunes d'elles corals), entre
les quals cal esmentar "Camí del poble"
i "El rabadá".

També s'ha escaigut el citrquantenari de

l'estrena de la sardana "Gentil AntÓnia',
del músic vilanoví Eduard Toldre (1895-

1962) i el vinté aniversari d'una de les
ser,es darreres cornpos¡c¡ons " Mariánge-
Ia". lgualnrent s'ha conrmemorat el cin-
quantenari de les sardanes de Joaquim
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Serra (1907-1957) "La no¡a alegre que no
sap plorar" i "Remembran§a", dedicada a
la memdria del gran poeta i dramaturg
lgnasi lglésies (1871-1928) i de la "Glossa
del Ball de gitanes del Penedés", del ma-
teix autor, premiada en el Concurs Sant
Jordi (1928J, organitzat pel Foment de la
Sardana de Barcelona, Finalment durant
I'any l97B ha tingut lloc el vint-i-cinqué
aniversari de la sardana "Roses del Brull,,
també deguda a la inspiració del malagua-
nyat Joaquim Serra.

Cobles

A nivell de cobles les novetats més im-
portants que s'han produi't durant I'any
han estat les relatives a la incorporació
del director de cobla Martiriá Font a la
plantilla d'"Els Montgrins", on substituí al
mestre Bafael Blanch i Via, fill de I'ins-
trumentista i compositor Angel Blanch
Reynalt (1907-1965). El tenora Jaurne Vilá
s'incorporá a "La Pr¡ncipal" de La Bisbal
procedent de "La Principal" del Llobregat.
El .eontrabaix Delfí Sunyer es jubilá pel
Carnavai després d'haver format part du-
rant una temporada i mitja de la cobla
de La Bisbal i d'haver estat component de
.,La Selvatana» per €spai de nrés de trenta
anys. Per raó de la baixa del contrabaix
Josep Joli Blanch-Reynalt a la cobla "Ciu-
tat de Giróna" Delfí Sunyer torná a po-

sar-se en actiu, si bé pensa ret¡rar-se
definitivament pel Carnaval del 79.

Ricard Viiadesau, que, per cert ha com-
plert els 60 anys enguany, ens confirmá
durant el transcurs d'un concert celebrat
al Gran Teatre del Liceu per l'Orquestra
Ciutat de Barcelona (setembre del 78) que
havia abandonat la tenora definitivament.
Tot ¡ que actualment ja es trobava allunyat
de la cobla, de tant en tant Ricard Vila-
desau feia sonar la seva tenora en oca-
sió de la ¡nterpretació d'alguna sardana
o alguna obra simfdnica d'autor catalá
que exigís la preséncia d'aquest instru-
ment, amb I'Orquestra Ciutat de Barce-
lona.

El tenora Josep Boura s'incorporá a la
plantilla de la cobla-orquestra oMiramar,,

de Figueres, procedent de "La Princi-
pal" de La Bisbal.

També pel Carnaval d'enguany aban-
doná les seves activitats professionals el
tible calongí Jaume Esteve, excel.lent exe-
cutant, que havia estat component, entre
aitres de les cobles "Maravella,, "Costa
Brava" i darrerament de la "Ciutat de
Girona". A la "Ciutat de Girona" ha estat
substituit per Joaquim Portes. A la ma-
teixa cobla entrá el tenora Joan Boca,
procedent de la cobla "Costa Brava" i a

"La Principal" de La Bisbal el contrabaix
Joan Xandrich, procedent de "La Selva-
tana '.

Pel mes cle juliol una cobla nostra, "La
Principal" dei Llobregat, actuá a Alernanya
en ocasió Ce les "Setmanes Catalanes
de Berlín". A finals d'any la cobla-orques-
tra "Maravella" ens ha notificat que porta
a cap una nova «tournée» per terres de
la Unió Soviética.

La gran revelació d'enguany ha estat,
sense cap mena de dub'te, el compositor
Viceng Acunya a través de la seva sar-
dana "Ciutat subrnergi.Ja". Aquesta com-
posició vaigué a I'autor el primei" prerni
en el concurs de cornposició de sa¡:clanes

celel¡rat a Vic alrb motiu del primer cen-
tenar¡ del poema "L'Atlántida", de mossén
Cinto Verdaguer (1845-19C2). Tot i que el
guardó I'obtingué I'any 77, ha estat clu-

rant I'any 78 que aquesta sardana ha ar-
ribat als auditoris populars a través de
les versions degudes a Ia cobla "La Prin-
cipal" de La Bisbal. Amb aquesta compo-
sició Vicenq Acuña, professor del Conser-
vato_ri Superior Municipal de Música de
Barcelona, obra noves perspectives al pa-

norama estétic de la sardana.

Algunes de les aportacions més impor-
tants en el terreny de Ia creació de sar-
danes han estat degudes als mestres Ma-
nue! Saderra i Puigferrer, els germans
Emili i Conrad Saló, Max Havart, etc. El

mestre Puigferrer ens manifestá, en data
molt recent, que enguany havia estrenat
set sardanes, xifra insólita tractant-se,
com es tracta, d'un músic tan minuciós i

acurat. Cal remarcar que una de les sar-
danes que el mestre Emil! Saló ha estre-
nat enguany és Ia que declicá a la ciutat
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de Yllanovatéñ'bcas¡i5 de.l rrostre segon
apleci .Vllanova jolosá'. En un aspe¡te
més popular cal esmentar el triomf asgo-
lit pel mestre Lluís Buscarons en el cer-
tamen .La sardana de l'any" amb la com-
posicló "A la Núria dels ulls verds'. Fran.
cesc Mas Ros manté la seva primacia
dins I'embit dets autors populars, compar.
t¡nt aquesta posició prlvilegiada amb Bi-
card Vlladesau, Pau Marons i altres.

Pel mes de gener (dla 13) morí a Bar-
celona el compos¡tor Antoni Catalá, nas-
cut a S¡tges el 1BB1 . El mestre Catalá és
considerat un dels més il.lustres compo-
sitors de sardanes que han ex¡st¡t. En-
guany han commemorat el seu setanta
aniversari els compositors Manuel Sader-
ra i Puigferrer (nascut a Tortellá i arrelat
a Banyoles) i Narcís Paulís, fill de Sant
Feliu de Pallerols.

dent de la Gene¡alltat de Catalunya. Jose¡,
Tarradellas, signá [8 de setembre) una
ordre a través de la qual la cobla "La
Principal" de La Bisbal era designada

"Cobla Oficial de la General¡tat de Cata.
lunya", en atenció a la seva extraordiná.
ria válua artística. El President Tarradellas
rebé als components de la cobla (4 d'oc-
tubre) i lliurá el document acreditatiu al
mestre Conrad Saló. En data propera la
cobla de La Bisbal oferirá un concert de
sardanes i obres per a cobla al Palau
de la Generalitat. Aquest será, probable-
ment un dels més importants esdeveni-
ments sardanistes de l'any 78, juntament
amb el concert dels premis "Joaquim
Serra' i el concert commemorat¡u dels
90 anys de la cobla bisbalenca a cele-
brar, pels voltants de Nadal, al temple
parroquial de la seva ciutat.Altres fets ¡mportants

A instáncies del Conseller d'Ensenya-
ment i Cultura, Pere Pi-Sunyer, el Presi- Equip de recerca

Dia 77 de Febrer de 1979

Audició extraordinária
a cárrec de la cobla

LA PRINCIPAL DE
LLAGOSTERA

Presidentr Salvador Butí - Secretari: jaume Dallá - T. G. Vilaseca, Vilanov¡
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