L'Es(ola Muhi(ipal fle Músi(a
C®hrafl Saló fle la Bisbal fl'Emporfla
(Ompieix io ahvs (vi)
Per Damia Dauiu

•:. trombons

Nou relleu de mestre de fiscorn i

Després d'un any de mestre de fiscorn i trombons, I'Eloi

En assolir el nivell suficient es va incorporar a la cobla de

Planiol deixava l'escola bisbalenca i en el seu lloc s'hi in-

l'escola, que primer dirigia F]aimon Sabater i més endavant

corporava l'antic alumne Eduard Prats que inicia el curs

lsabel Castelló i joan Bosacoma.

2005-2006.

Als 16 anys es matricula al Conservatori de Música lsaac Albéniz de Girona i fa un parell de cursos de trombó de

Eduard Prats Planaguma

vares amb josep Tro, solfeig i harmonia amb josep Cas-

Alumne, mestre de fiscorn,
trombons i director

sú i Francesc Cassú i va tocar a la banda i l'orquestra del
Conservatori que dirigia Lluís Caballeria. Als 18 anys es

trasllada a Barcelona i s'apunta al Conservatori Municipal
(La Bisbal d'Empordá,
8 de juliol de

1986).

lnstrumentista de fis-

corn, trombó de vares,
trombó de pistons, i
professor. L'Eduard de

menut jugava a futbol

de Música. Aquíté Miquel Badia de mestre de trombó de

vares i amb ell obté el Grau Mitjá (ara anomenat Grau Professional), alhora que estudia el fiscorn amb josep Moliner
a l'ESMUC. Un any més tard es van oficialitzar els estudis

de fiscorn (grácies a la tasca feta per jordi Estartús i Josep
Moliner). L'Eduard es va presentar a la primera convocatória que fa l'ESMUC.

en un equip local, peró

com que estava envol-

El 27 d'abril de 2010 va presentar el projecte final de car-

tat de música i músics,

rera a l'ESMUC, que va titular F/'5comc7de5, sobre la possi-

els seus pares li van

bilitat d'obrir nous camins al fiscorn dins la música i cercar

insistir i el van apun-

repertori nou. L'Eduard va ser el primer de tots els intér-

tar a l'Escola C:omarcal

prets en aconseguir el Títol Superior de fiscorn després de

de C:obla Conrad Saló, de la qual el seu pare era el mestre

la seva oficialització.

de trompeta. A l'ensems també s'hi van apuntar un parell

Paral.lelament i també a l'ESMUC, seguia estudiant el

d'amics que anaven amb ell a l'escola joan de Margarit.

trombó de vares de segon instrument amb F]aúl Garcia

L'Eduard hi va tenir de mestres de solfeig la lsabel Castelló

i joan Bosacoma que el van ajudar molt. Als 7 0 8 anys va

que el va engrescar a fer el Grau Superior també, d'aquest
instrument.

haver d'escollir instrument i com que era un admirador del
fiscornaire de La Principal de la Bisbal, Josep F{iumalló (bon

ámic dei seu pare i de ia famíiia), ho tenia ben ciar i va triar

el fiscorn. El seu primer mestre d'aquest instrument va ser

EI Títol Superior de trombó de vares l'obtindria al Conser-

vatori Superior de Música del Liceu amb Gaspar Montesi-

nos de mestre.

josep Pont i més endavant, durant uns anys, Joan Manel

En aquells anys d'aprenentatge es va presentar en dues

Margalef (aleshores fiscornaire de La principal de la Bisbal)

ocasions a la beca josep Maria Bernat per a Joves lntér-

que, amb 12 anys d'edat, també I'iniciá amb el trombó de

prets de Cobla: l'any 2005 obtindria un accéssit i el 2006

Vares.

el primer premi.

Ha estat professor a l'escola de Música dels Maristes la
lmmaculada de Barcelona i ha fet multitud de supléncies

de mestres ami[s.
Ara mateix és professor de l'Escola de Música Moderna de Girona on dirigeix la Moderna Big Band (creada per
ell). També de l'Escola l'Energia de Palafrugell on dirigeix
l'Energia Big Band i havia dirigit l'Energia Cobla.

Ha estat director de les cobles, Rossinyolets de C:astelló
d'Empúries, La Principal de l'Escala i actualment, a més de
dirigir la cobla de l'Escola Municipal de Música Conrad Saló,

també dirigeix la Girona Marxing Band.

Ha format part del quartet els Perdigots, de l'Original Jazz
Orquestra del Taller de Músics gairebé 15 anys ininterromputs (fent gires per Catalunya i el territori espanyol), i del

grup The - New Catalan Ensamble. Actualment és membre de la Girona jazz Project des de la fundació i enguany
torna al grup Biflats. A partir dejuliol de 2021 assumeix la
direcció musical de la cobla Bisbal Jove.
L'Eduard Prats i en Josep Ramon Prats. Durant uns anvs pare i fill van
coincidir de mestres a l'escola bisbalenca.

Ha col.laborat amb la Cobla de C:ambra de Catalunya (amb
el trombó i amb el fiscorn), amb la cobla C:iutat de Vic i la

cobla Simfónicá de Catalunya. Ha fet arranjaments i ha

La carrera d'intérpret la comen€a a la cobla d'estudiants

compost alguns temes i també una sardana, En Pere c/e

de l'Escola Comarcal de Cobla Conrad Saló, tenia només

Llinars.

s anys d'edat. Després va tocar a la cobla de l'escola del
Foment de Banyoles i va debutar a Mallorca. Als 14 anys

Nova etapa

és un dels fundadors de la cobla Vila de F2oses, que dirigia

El claustre de professors de l'Escola Comarcal de Cobla

Pau Castanyer.

Conrad Saló de l'any 2005 era format per:

Un any més tard ingressa a la cobla Bisbal jove on roman-

- Osc:ar Sánchez (flabiol i tamborí).

dria quatre anys. En aquesta etapa també forma part d'un
• Salvador Frigola (tible).

grup de música moderna de Cassá de la Selva anomenat
Burman Flash.

• Josep Gispert (tenora).

En l'etapa d'estudiant a Barcelona ingressa a la cobla Me-

-josep F]amon Prats (trompeta).

diterránia, l'Eduard tenia 19 anys, en formá part durant

- Eduard Prats. (fiscorn i trombons).

cinc anys dirigit per Bernat castillejo. L'any 2010 ingressa a
la cobla La Principal del Llobregat, primer de trombó i més

endavant de fiscorn, una formació que deixa l'any 2021 i

• joan Bosacoma (contrabaix, solfeig i director).
-Oriol Oller (solfeig).

de la qual també va ser representant en les darreres temEn aquell moment, l'escola comptaporades.

va amb un bon nombre d'alumnes,

Es converteix en professor de fis-

suficients per muntar dues cobles

corn, trombó de vares i trombó de

(les seguien anomenant "la cobla

pistons de l'Escola Comarcal de Cobla Conrad Saló I'any 2005. Al cap

dels grans" i '`la cobla dels petits").

de poc també assumeix la direcció

Prats es va fer cárrec de dirigir-les

de la cobla d'estudiants del centre.

totes dues al cap de poc de con-

Ha estat director de l'escola bisba-

vertir-se en nou mestre de fiscorn

Com ja hem mencionat, l'Eduard

lenca de 2015 fins al setembre de

i trombons de l'escola (els darrers

2020, i en aquest període va fundar

anys ho havia fet el director del cen-

i va dirigir diverses formacions mu-

sicals entre els alumnes de l'escola.

Josep Coll (alumne), Oscar Sánchez (mestre) i Ferran
Miás (alumne i mestre). Anv 2010.

tre, joan Bosacoma). Gairebé tota

aquesta jovenalla va accedir a una placa en alguna o altra
cobla, el seu nivell era ben correcte.

Era evident que l'ensenyament exclusiu d'instruments
de cobla era un problema. Els nous alumnes sovint s'in-

teressaven per instruments que els eren més coneguts
(piano, bateria, saxo, guitarra...) per la gran preséncia que

tenen en diferents ámbits que els arriben molt fácilment
(grups musicals de moda, televisió, les noves tecnologies
o la globalització, entre d'altres). És ben cert que a la Bisbal

sempre hi ha hagut una gran tradició dels instruments de
cobla, peró la cada cop més persistent i creixent influéncia

de cultures externes molt potents, fa que les nostres tradicions i costums perdin importáncia i preséncia en favor

d'aquestes cultures. Malauradament anem perdent les

La cobla de l'escola en una actuació a les escales de la catedral de
Barcelona, en la Trobada Sardanista d'Escoles de Cobla organitzada
per l'Obra del Ballet Popular, dins dels actes de Barcelona Capital de la
Sardana, anv 2014.

nostres coses de tota la vida i no només en la música.
Per tant, les exigéncies del moment suggerien un canvi: si

Es contracten mestres per als nous instruments i alguns

l'esc:ola volia seguir calia ampliar I'oferta musical que de-

dels que ja en formaven part en van afegir de nous a la

manava aquella nova generació d'alumnes, era renovar-se

seva tasca habitual. Així, el mestre de tenora josep Gis-

o morir.

pert a partir d'aleshores també va donar alguna classe de
flauta travessera, i el professor de flabiol i tamborí Oscar

Aixó sí, sense oblidar mai els instruments de cobla que se-

guien ben presents en totes les intencions de l'esco;a.

Uh canvi important
El fet d'incorporar instruments aliens a la cobla a l'oferta

Sánchez es converteix també en mestre de la família de
saxos i de clarinet. Es formen alguns grups instrumentals
en qué col.laboren l'Eduard Prats, l'Oriol Oller, en Joan Bo-

sacoma i l'Oscar Sánchez entre altres.

docent de l'escola provoca la pérdua definitiva que el Pa-

Tal com havíem esmentat anteriorment, el 23 de maig

tronat Escola de Cobla Comarcal Conrad Saló,havia signat

de 1992 tingué lloc la [inquena i darrera convocatória

amb la Generalitat des del primer dia, pel qual rebia una

del Premi Conrad Saló, al tancar el cinema Olímpia on se

aportació económica directa i vitalícia que requeria com

celebrava fins aleshores. L'edifici EI Mundial havia estat

a condició l'ensenyament exclusiu dels instruments de la

adquirit per l'Ajuntament de la Bisbal d'Empordá i, un cop

cobla. També desapareix l'esmentat Patronat que, tot si-

reformat, la seva sala teatre va acollir la sisena edició del

gui dit, s'havia anat díluint amb els anys.

L'escola passa a dependre de l'Ajuntament de la Bisbal
d'Empordá.

El curs 2007 - 2008 el nom Escola Comarcal de Cobla
Conrad Saló desapareix definitivament i pren el nom d'Aula de Música i Escola de Cobla fins al curs 2011 -2012 en

qué passa a anomenar-se per sempre més Escola Municipal de Música Conrad Saló.

Premi Conrad Saló (convocat pel consistori bisbalenc). El

30 de novembre de 2008 es reprén de nou el concurs amb
la participació de les cobles La Principal de la Bisbal i Bisbal

Jove, i en resulta guanyadora la sardana Anhe/ d'É'5perc7n£c7
de Francesc Teixidó.

En aquest concurs també hi va actuar la cobla d'estudiants
de l'escola, que per iniciar la segona part va interpretar la
sardana de Conrad Saló titulada Bor)c7 //c7vor (que l'autor

havia dedicat al mestre bisbalenc Josep Maria Soler). Tot
plegat per una insistent i treballada petició del director de
la cobla de l'escola, Eduard Prats. Des d'aleshores hi ha ac-

tuat en totes les edicions.
També cal destacar que la cobla de l'escola seguia actuant
(com en els darrers anys) a l'aplec de la sardana local, el

segon cap de setmana de juny, el dissabte a la tarda i el
diumenge al matí, convidats per la comissió organitzadora
encap¢alada per sr Ramon Duran Candeler i F]amon Dar-

naculleta Llagostera, membres dels Amics de la Sardana
de la Bisbal i Comarca.
Des del curs 2011 -2012 es converteix en I'Escola Municipal de Música
Conrad Saló.

L'Oriol Oller deixava la direcció de l'escola el juny de 2015,

peró seguia de mestre de tible i solfeig i es mantenia com
un dels puntals de tota l'activitat docent, com sempre ha-

via estat.

Eduard Prats, director de l'escola
A partir del mes de setembre de 2015, assumeix la direcció
de l'escola el mestre de metall i director de la cobla del centre, Eduard Prats, rellevant Oriol Oller. En aquell moment

l'escola disposava d'un conjunt de guitarres i la cobla.

Des del primer dia va potenciar les interpretacions grupals

i va [rear combos i dive'rsos grups instrumentals entre

l'alumnat amb tots els instruments que s'ensenyaven a
Oriol Oller signant un dels seus llibres.

l'escola.

Al cap de poc d'assumir el cárrec, va crear l'Orquestrina

Oriol Oller, director de l'escola

jazz Band, una formació que es dedica a la música de jazz
i a la música moderna. Un any després creava la Bisband

El curs 2009 -2010, el fins aleshores mestre de solfeig,

d'Empordá, un grup d'animació de carrer que ell mateix va

Oriol Oller, que ja duia poc més d'un any de cap d'estudis,

dirigir un temps i que més endavant la dirigiria el també

es converteix en el nou director de l'escola en substitució

mestres de l'escola Emili Bosch i des de 2019 el seu titu-

de joan Bosacoma, que continua de mestre de contrabaix

lar és Guillermo Martorell. També es va intentar crear una

i solfeig entre moltes altres tasques. A partir de setembre

coral que condu.i.a l'Oriol Oller, que no va assolir les expec-

de 2010, l'Oriol Oller es converteix en el mestre de tible en

tatives esperades i va durar poc.

plegar Salvador Frigola per incompatibilitat amb la seva
feina i a qui ja havia fet algunes supléncies.

Per aquells anys el senyor Enric Marqués es convertia en
el regidor d'Ensenyament (avui és l'alcalde) que doná total

En aquesta etapa es milloren les situacions contractuals

suport i una forta empenta a les activitats de l'escola que

i els sous del professorat amb un augment considerable

l'Eduard Prats li suggeria: preséncia a les escoles locals,

del pressupost que l'Ajuntament destinava fins aleshores

festivals, el convent dels franciscans...

a l,escola.

Uns anys en qué es va voler apropar i obrir l'escola a la vila

La cobla de l'escola ha actuat en les trobades sard.anistes
d'escoles de cobla organitzades per l'Obra del Ballet Popu-

i a la gent, unes intencions que s'incrementarien els anys

lar en els actes de proclamació de Capital de la Sardana a

vinents.

Arenys de Mar (2013), Barcelona (2014) i Calella (2015). El

La cobla de I'escola, curs 2008-2009. (Darrere d'esquerra a dreta) Núria
Farrés, Alba Carmona, Jordi Bosch, Cristina Cortés, Pau López i Margarita
Rodés. (Asseguts d'esquerra a dreta) Georgina Gasull, Marina Ropero,
Estel Pons, Meritxell Cruanyes, Josep Ropero. El director és l'Eduard
Prats.

La Bisband d'Empordá en una cercavila, juny de 2019. (D'esquerra a
dreta) Mariona Llenas (flabiol i tamborí), Martí Llenas (trompeta), Enzo
De Grado (trombó de pistons), Arnau Avellí(trompeta), Ferran Giménez
(trompeta), Eduard Prats (trombó de vares), Lluc Vicentini (fiscorn), Emili
Bosch (bombo).

19 de juny de 2015 Un bon nombre del seus alumnes van voler

J,ogs::jBuonfí,:eÁieoxl;i.,gLe::#rGdá,[eagr:::i::::rÉ:npeMr:iiÁruipqi::,`#retiFt::,,, homenatjar el seu mestre, Josep Gispert, en el dia del seu comiat.
Cruanyes, Josep Coll, Biel Castelló, Anna Planas i Josep Gispert.
Foto:FlnaEsplnalt

passat 2020 havien d'actuar a Sant Feliu de Guíxols, peró
els actes es van ajornar a causa de la pandémia originada
per la covid-19.

L'any 2016 l'Escola Municipal de Música Conrad Saló tenia
116 alumnes.

L'adeu al mestre Gispert

marcal de Cobla Conrad Saló (junt amb un parell d'amics

seus de l'escola Joan de Margarit). En aquest centre sempre va tenir la lsabel Castelló de mestra de solfeig. A l'hora
d'escollir l'instrument va voler la trompeta, peró com que

no en restava cap de lliure en el servei de préstec d'instru-

ments de l'escola, li van recomanar la tenora, malgrat que
no sabia ni com era ni com sonava. Als 7 o 8 anys inicia els

estudis de tenora amb el seu mestre de sempre, en josep
En finalitzar el curs 2014 -2015 era el mestre de tenora
Josep Gispert qui deixava l'escola. N'havia format part des

Gispert, que el va saber engrescar. En aquella época també assisteix a classes particulars de saxo amb Jordi Paulí.

del primer dia i el seu concurs en aquelles converses amb

Víctor Peya a la barberia de Can Carreras van contribuir

Deixa l'escola bisbalenca per anar a cursar els sis cursos

decisivament a la idea de crear l'escola.

per obtenir el Grau Mitjá al Conservatori de Música de Gi-

rona amb el mateix Gispert de mestre, amb qui també va
En Gispert deixava un llegat impressionant, dotzenes i

dotzenes d'alumnes havien rebut les seves ensenyances i
molts d'ells, avui, s'asseuen a les cadires de les millors co-

bles, (malauradament no hi caben tots).

estudiar la flauta travessera. En aquest Conservatori va
estudiar harmonia, contrapunt i história de la música, en-

tre altres matéries, els dos primers anys amb josep Cassú, els dos següents amb Francesc Cassú i els dos darrers

L'any següent també deixava la pla¢a de mestre de tenora

amb Lluís Caballeria. També hi estudiaria el saxo amb Jordi

i tiE)le al Conservatori de Música lsaac Albéniz de Girona.

Rigau i un parell de cursos de piano amb Lluís Brugués.

El 19 de juny de 2015, una bona colla d'alumnes seus es

Amb el Grau Mitjá (o Grau Professional) a la butxaca,

van aplegar al l'auditori d'EI Mundial per homenatjar-lo.

s'adre€a a l'ESMUC per completar la carrera de tenora

Plegats van interpretar el tema per a grup de tenores Ho-

(aleshores deixava la carrera de Magisteri que estava es-

mer}c7£gg (jordi Molina). El seu substitut seria un dels seus

tudiant a la Universitat de Girona), era l'any 2007. Va com-

alumnes, el bisbalenc Ferran Miás.

Ferran Miás Bitlloch
Alumne, mestre de

tenora
(La Bisbal d'Empordá,10 d'octubre

de 1986). Als 4 anys d'edat comen¢a a estudiar música a l'escola de
l'Anna Maria Pardo i poc més d'un
any després s'apunta a l'Escola Co-

La Contrabaixada, una iniciativa del mestre de contrabaix Joan

Bosacoma, en aquesta ocasió en homenatge al veterá intérpret de
contrabaix Josep loli i Blanch.1 d'abril de 2017.

Comen€a la carrera d'intérpret de tenora a la cobla d'estudiants de l'escola bisbalenca, aviat despunta i fa algunes
substitucions en cobles de la zona. L'any 2001 ingressa

a la cobla Foment de la Sardana (actual cobla Foment del
Montgrí), aquí estrena la tenora Puigdellívol que li van re-

(Drets d'esquerra a dreta) Pau Costal ,------- ??? ----------, Joel
Codolar, Lluís Pons, Martíxifra ,---- ??--i al darrere del contrabaix Joan
Bosacoma. (Asseguts d'esquerra a dreta) ------ ??- , Pat Farrés, Maria
Hernández ,------- ??? Llenas (net de Lluís Turet), Arnau Planas, Lluís
Coll, MartíGasull, Josep Fanals, Antoni Reca ---- ?? -----, Esteve Sallés i
Ferran Miás. Any 2016.

galarelsseusparesiqueencarautilitza.L'any2004ingressa a la cobla orquestra Cadaqués amb la qual enregistra la
seva primera sardana de llu.i.ment de tenora. L'any 2008

l'anv 2009 ingressa a la cobla Jovenívola de Sabadell per

entra a formar part de la cobla orquestra Costa Brava;

substituir Enric Ortíi, finalment, l'any 2011, amb només 24

anys d'edat ingressa a la cobla orquestra La Principal de la
Bisbal en substitució del seu mestre josep Gispert.
S'inicia en la docéncia fent substitucions al seu mestre Jo-

sep Gispert i també en altres escoles. L'any 2008 comen¢a

a impartir classes de flauta travessera al Casino Menestral de Figueres, que deixa en convertir-se en el professor
de tenora de l'Escola Municipal de Música Conrad Saló, su-

plint el seu mestre josep Gispert. N'és el mestre de tenora
i flauta travessera a partir del mes de setembre de 2015.
Paral.lelament també comen€a a impartir classes a l'Escola de Música de Palafrugell, que dirigeix F]ita Ferrer.

Ha estat membre fundador del grup Biflats i ha actuat i
col.laborat amb diversos grups i formacions.

Ha col.laborat amb la Cobla de Cambra de Catalunya en els
La cobla de l'escola en una actuació al carrer del Padró de la Bisbal
d'Empordá, octubre del curs 2017-i8 . (Drets d'esquerra a dreta) Hélvia
Aragonés, Genís Ventura, Ferran Jiménez, Enzo de Grado, [laudia Rostev,

enregistraments efectuats per Músics per la Cobla a partir

de 2009.

Mireia Pareta, Oriol Pou, Lluís Prats, Lluc Vicentini, Julia Subirana, Eloi

Ro.dríguez. (Asseguts d'esquerra a dreta) Afra Estañol, Andreu Sabeña,
Pau Ponsatí, Lluc Macias, Anna Asensio, Marc Soler, MartíAsensio, Marc
Méndez i Maria Subirana.

(segueLxenelpropernúmerodelarevlstaSOM)

