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Per DaLmia Dawiu
Oriol 0Iler Torró
•:. Alumne,
mestre de solfeig,
de tible i director
12 de gener de

En finalitzar l'etapa d'aprenentatge a l'escola de la F"a

1979). Es va iniciar en la música

Ferrer va donar algunes classes particulars de solfeig i

grácies a un veí seu, en josep
Morell (que havia format part

l'any 1997 comen€a a impartir classes de solfeig a l'Escola

Comarcal de Cobla Conrad Saló (encara n'era estudiant),

de la cobla orquestra Caravana

de la qual més endavant esdevindria director i professor

i va ser un dels fundadors de la

de tible. Actualment també és professor de l'Escola de

cobla orquestra Costa Brava

Música l'Energia de la F2ita Ferrer de Palafrugell (on també

(Palafrugell,

i el seu primer representant),

imparteixen classes alguns altres dels mestres de l'escola

que li doná les primeres clas-

de música bisbalenca), i també és el professor de tible del

ses. Posteriorment va estudiar

Conservatori de Música de Girona des del curs 2016 -17

solfeig amb Marta Giner i més

en substitució de Josep Gispert que causava baixa perju-

endavant a l'Escola de Música

bilació.

de la Fiita Ferrer on, a més de

A les 12 del migdia del 17 de juliol de 2010 es presenta-

continuar amb el solfeig, estu-

va el seu primer llibre, M75Í'cc7 //E'5fc7 c7 Pc7/c7/ruge//, al Centre

dia piano i saxo. Paral.lelament,

amb 12 anys d'edat, comenca a estudiar el tible a l'Esco-

Fraternal d'aquesta població. Un treball al qual seguirien
a)guns rT\és, llicenc Bou, Josep Bastons tciller de l'havcinerci .i

també el titulat E/ FrofE'mc7/ 725 c7nv5,

la Comarcal de Cobla Conrad

Saló amb Raimon Sabater de
mestre. Durant un parell d'anys va estudiar tible amb Josep Gispert al Conservatori de Girona on obté el Grau Mit-

Ha compost la sardana Ocfubne 2070 i també ha fet l'arranjament per a cobla del tema Oh when Íihe 5c7;'r)f5, tema
original de Louis Armstrong. Es autor d'una colla d'estudis

i arranjaments creats per a la tasca docent.
já. Aconsegueix el Títol Superior per lliure al Conservatori

de Música del Liceu de Barcelona amb Francesc Elies de

professor. També ha format part de la colla sardanista de

Gerard Pons Perelló

l'escola Vila-romá de Palamós.

Alumne, mestre de flabiol i tamborí

Amb 16 anys ingressa a la cobla Canigó de la Catalunya

(La Bisbal d'Empordá, 28 d'agost de 1975). És alumne

Nord i hi actua un parell de temporades. També va actuar

de l'escola a partir de 1985, estudia solfeig amb la Marta

un any a la [obla orquestra Miramar i durant 6 anys forma

Giner i el flabiol i tamborí els aprengué amb Ricard Parés

part de la cobla Baix Empordá de Palamós. Posteriorment
a[tua una única temporada a la cobla F]eus Jove i després

primer, i després amb Lluís Batllosera. Ha estat el flabiolaire fundador de la cobla Bisbal Jove l'any l990. Deixa l'esco-

romandria dos anys a la cobla Ciutat de Cornellá. L'any

la poc després d'aquest debut. F]omandria a la cobla Bisbal

2007 ingressa a la Jovenívola de Sabadell de la qual for-

Jove 12 temporades. Durant l'any 2000 va ser el professor

ma part fins que I'any 2018 s'incorpora a La Principal del

de flabiol i tamborí de l'Escola Comarcal de Cobla Conrad

Llobre8at'

Saló i impartia les classes a Torre Maria. Actualment viu

a Olot i t:reballa en el sector de la banca. Les seves dues

ra,g,jugontforto,,obraperacob\aLabata¡¡ade¡,Ebráen+re
d'altres. La docéncia musical ha estat present en gairebé

tota la seva carrera.

Oscar Sánchez Moscatel
Mestre de flabiol i tamboffñ
(Blanes, 30 de juny de 1975). De

menut va decidir-se a estudiar mú-

sica en observar com tocaven el
saxo els pallassos de la tele (Gaby,
Fofó, Miliki i Fofito), n'estava ben

en[isat. Com que estudiava al colfilles, Queralt i Núria, estudien música, la primera el piano

legi Santa Maria de Blanes, amb

i la segona el clarinet, i segueixen així una mica la tradició

només 5 anys d'edat, es va apun-

familiar malgrat que no són instruments de cobla peró, qui

tar a la Banda de l'escola que havia

sap?, les notes són les mateixes, és un idioma universal.

creat el pare joaquim Alqueza. Els

Actualment, en Gerard estudia saxo amb David Plans (pri-

seus primers mestres van ser els

mer tible de la cobla Ciutat de Girona).

companys de la Banda més veterans. Com que era tan menut, el
saxo que havia escollit li era massa

Joan Manel Margalef Ayet
Mestre de trombó i fiscorn

gran, per aixó li van recomanar el
clarinet, que va ser el seu primer instrument. En fer-se més

(Benissanet, 19 de novem-

gran va comen€ar a estudiar més seriosament i a l'hora

bre de 1970). Als 9 anys va

d'escollir un instrument de cobla, li van assignar el flabiol i

comen€ar a estudiar música

el tamborí condicionats per les necessitats del moment. A

amb josep Serra Castellví, va

més dels companys els seus mestres més destacats són

tocar a la Banda de Música

la senyoreta Ros i l'Anna Sais (solfeig), Jordi Gallart i Ma-

de Benissanet i a la Banda

nel Mañogil (clarinet), Jordi Gibert, Pere F2abasseda i David

Municipal de Tarragona. Més

Puertas (flabiol i tamborí). També té nocions de trompeta,

endavant toca en diverses

fiscorn, trombó, tuba i bombardíque va aprendre i va tocar

formacions musicals barce-

en la etapa a la Banda. Va iniciar-se d'intérpret a l'esmen-

lonines i també a les cobles

tada Banda i també a les cobles del col.legi Santa Maria

La Principal de Collblanc i La

de Blanes, en formá part de 1983 fins a 1990. De 1990 a

En

1994 és membre de la Cobla Unió de Cassá i de 1994 fins a

aquesta etapa rep classes

2001 toca el flabiol a la cobla Sa Palomera de Blanes on el

particulars

de

del

darrer any fa d'intérpret de trombó i de la qual també seria

reconegut

mestre

Miquel

director musical. Des de l'any 2001 és el flabiolaire titular

Principal

de

Barcelona.

fiscorn

Badia, i té Miquel F{ibera de

de la cobla Ciutat de Girona, curiosament el mateix any que

mestre de trombó. Peró qui

entra a l'Escola Comarcal de C:obla Conrad Saló de la Bisbal

veritablement li va ensenvar el que era la música va ser

d'Empordá de mestre de flabiol i tamborí i més endavant

el clarinetista de I'Orquestra del Gran Teatre del Liceu de

també de clarinet i dels saxos, ja a l'edifici d'EI Mundial. lni-

Barcelona, josep Tordera. El seu mestre d'harmonia fou

cia la seva tasca docent al col.legi Pare Manyanet de Reus,

Lluís Vergés.

quan el pare joaquim Alqueza hi va ser destinat, allá també va formar una banda i una cobla i igual que havia fet an-

L'any 1991 ingressa a la cobla orquestra Selvatana i el
1999 s'incorpora a la cobla orquestra La Principal de la

Bisbal on romandria fins al 2018. Actualment forma part
de l'Orquestra Metropol, hi va ingressar d'intérpret i al cap
de poc n'assumiria la direcció musical i avui n'és el propi-

etari. És autor d'una bona colla de sardanes, P/.nze//ode5,
Montblanc vila ducal, Mar de fons, Cor jove, La font de can Sa-

moda, Les flors de Lleida, Es cap de Tossa, Pensant en tu, A

teriorment a Blanes, els alumnes més antics ensenyaven
als novells. Com que en els inicis no hi havia ningú hi va dur

alguns dels nois que havia tingut a Blanes, entre ells l'Os-

car. També ha donat classes particulars. A més d'exercir a
l'escola bisbalenca, també ho fa a l'Escola del col.legi Santa

Maria de Blanes, a l'Escola de Música de Sant Gregori i a
l'Escola Municipal de Música de Torroella de Montgrí.

nar-li i, entre altres valuoses aportacions, va esbrinar bona

Salvador Frigola López
Alumne, mestre de tible
1,

(Cru.i.lles, 31

part de la história de l'edifici d'EI Mundial on, des de 2001,

resta ubicada l'actual Escola Municipal de Música Conrad
d'octubre de 1971).

Víctor Peya i alguns dels mes-

tres de l'Escola van anar a fer-ne
promoció al seu poble, i com que

a casa seva sempre havien estat
uns grans afeccionats a les cobles
i les orquestres, el van apuntar

Saló. Una informació que ens ha ampliat en Víctor Peya i la

senyora Teresa pujol.
Aquest edifici situat al passeig Marimon Asprer va ser
constru.i.t per F{obert Mercader, propietari d'una de les

factories sureres més importants de la vila. Les obres de
construcció finalitzaven l'any 1914 per ampliar la seva f`á-

brica i també el magatzem situatsjust al costat.

a l'escola de cobla bisbalenca.

]

Aprén solfeig primer amb Do-

Ben poc després, l'esmentat F]obert Mercader en veure les

lors Molina Carrillo als Pisos dels

possibilitats de la creixent indústria cinematográfica (de la

Mestres i després amb joan Pons,

que era un entusiasta), va convertir part d'aquest nou es-

uns estudis que continua amb el

pai en una sala de cinema i espectacles un cop preparada
degudament amb seients, llotges i un café. També es re-

mateix joan Pons al seu domicili
particular de Verges. El seu pri-

formá la fa€ana que dona al passeig a la qual es va donar

mer instrument fou el piano que

l'estil modernista que per sempre més ha caracteritzat EI

aprén amb l'esmentada Dolors

Mundial. La fa€ana va ser obra de l'arquitecte Martí Su-

Molina. L'escola deixava l'instru-

reda (fill de l'arquitecte que havia dut a terme el projecte

ment a l'alumne, ell, va escollir el

de l'emblemátic edifici bisbalenc conegut com Les Voltes).

tible, peró no n'hi havia cap de lliure. Mentre n'esperava un,

Val a dir que l'estiu de l912, el senyor Mercaderja havia fet

a partir de 1987 va a classes particulars de clarinet amb

algunes projec[ions de pel.lícules a la nit al pati de la fábri-

Lluís Turet per aprofitar el temps. Un any després, com

ca. Aquells anys hi havia dos cinemes a la Bisbal, l'OIímpia i

que encara no hi havia cap tible lliure, els seus pares n'hi

el Pathé, ambdós situats a Les Voltes.

van comprar un de nou del constructor Pere Pardo, que
El cinema Mundial obria portes definitivament el 31 de

precisament prová F]aimon Sabater, que va ser el seu
mestre també d'aquest instrument. Fiebia les classes al
seu domicili particular de Cor€á. Deixa d'anar amb Raimon

maig de 1914 com a sala de teatre, cinema i espectacles.

Els anys trenta la societat formada per Narcís Quintá de

Sabater l'any 1994 i segueix l'estudi del tible amb el reco-

Figueres i Francesc Sarís de la Bisbal, vinculada a la xarxa

negut mestre Francesc Elias fins al 1997. Aprofitant l'es-

d'espectacles Cinaes, es fa cárre[ de la gestió del cinema

tada a Barcelona, rep classes de clarinet d'en Josep Fusté

Mundial i també de l'OIímpia. En esclatar la Guerra Civil

(clarinetista de l'OBC:) durant cinc anys. Ambdós instru-

van ser utilitzats per la CNT i en acabar el conflicte passá a

ments els estudia amb els esmentats mestres particular-

mans de les for[es d'ocupació. Temps després, i amb mol-

ment, i s'examinava al Conservatori de Girona.

tes gestions pel mig, tornava als antics propietaris. El cine-

Ha actuat a la cobla Baix Empordá (1992 -1997) i a la co-

bla orquestra Marimba (1998 -2003), després ha actuat
esporádi[ament a les cobles La Principal de l'Escala, La

ma Mundial reprén l'activitat per la Festa Major de 1939.

Els anys de postguerra es convertí en una de les poques
distraccions dels bisE)alencs, i era molt concorregut.

Principal de Porqueres i actualment fa algun bolo quan li

Aquells anys, per la part del davant, tocant al passeig i for-

ho demanen. Fa de mestre de tible a l'Escola C:omarcal de

mant part del cinema, hi havia un café conegut com Can

C:obla Conrad Saló entre els anys 2001 i 2009, malgrat que

Puig, que durant una colla d'anys va regentar la família

ja hi havia fet alguna substitució quan en F]aimon no les

Puig. El pare es deia josep Puig Fusté va treballar tota la

podia fer per la feinada que li significava dur la representació i les actuacions de la cobla orquestra Selvatana.

vida de funcionari de contribucions, i entre la mare, Maria

EI Mundial

tribucions i el petit de mestre de primária).

Quan el bon amic F]amon Darnaculleta (vinculat a les enti-

Més endavant la societat Quintá - Sarís es va desfer

Ferrer Almar, i els dos fills atenien la clientela quan ell no

podia (el fill gran també va treballar de funcionari de con-

tats sardanistes locals i membre de la Comissió Aplec de

la sardana des del primer dia), es va assabentar de la nostra intenció d'escriure la história de l'escola de música de la

seva població, ens ha ajudat en tot gairebé sense ni dema-

(aproximadament cap a finals dels 60 o principis dels 70).

És aleshores quan F]amon Ponsatí(fill del músic i pedagog

Jaume Ponsatí) i joan Figueres es fan cárrec de la gestió
d'ambdós cinemes. Coneixien perfectament el tema per-

qué havien estat membres de lajunta del Foment Católic i
eren els encarregats de les projeccions de cinema cultural
que s'hi duien a terme.

obligacions familiars amb la mainada ben menuda, l'escola
de la Bisbal i la de Palafrugell: la lsabel no podia amb tot i

degut a la proximitat d'entre les dues escoles, lógicament
va escollir la de Palafrugell on encara exerceix.

L'any 1979, el cinema Mundial i el café van haver de tancar
pel mal estat de I'edifici, i aixírestaria uns anys. El [inema
Olímpia encara va seguir l'activitat uns anys més.

Duia temps sospesant la seva marxa i al cap de poc del
seu casament ho va fer saber a l'escola. Va seguir al peu
del canó complint i compromesa com sempre, fins que es

Va ser I'alcalde joan Hugas qui va iniciar els contactes per-

qué l'Ajuntament l'adquirís, peró en aquells moments, els
hereus descendents de la família Mercader tenien proble-

mes amb l'heréncia i es va haver d'ajornar. La compra es
fa efectiva l'any 1986 en l'etapa de Albert Vancells al front
de l'al[aldia i les obres de restauració acaben en l'época de
l'alcalde F2amon Romaguera.

va trobar el relleu més adequat per al cárrec i que per da-

muntdetotseguísambelcompromísdedefensarlacobla
i els seus instruments. El nou director seria el professor

de contrabaix i solfeig, joan Bosacoma, que amb la col.laboració del mestre de solfeig Oriol Oller, I'havien ajudat en

tot els darrers anys fent-se cárrec dels afers de l'escola

durant les abséncies per maternitat de la lsabel, per tant,

Es va enderrocar tot i es va respectar la facana d'estil mo-

sabien del funcionament de tot plegat. En joan Bosacoma

dernista. Un cop enllestit s'hi van ubicar, entre altres ser-

dirigia la cobla de l'escola quan la lsabel no podia i quan la

veis, Ia biblioteca, el Departament de Cultura de l'Ajunta-

va deixar definitivament, en joan és convertíen el seu di-

ment i l'encara Escola Comar[al de Cobla Conrad Saló que

rectortitular.

finalment disposava d'un local definitiu. També compta

amb l'actual sala teatre, que va fer possible reprendre el
Premi Conrad Saló a partir de l'any 2008.

Quan a finals de l'any 2003 Ia lsabel Castelló deixa el cár-

rec de professora i directora, seguia vigent el conveni sig-

nat amb la Generalitat de Catalunya des del dia de la seva

L'arquitecte a qui s'encarregá el projecte va ser Antoni

creació. Cada any la lsabel aportava els documents neces-

Aguilar Piera i l'empresa de construcció que les va dur a

saris per tal que l'admini5trativa de l'Ajuntament, Teresa

terme Burgos -Gasull SL de la Bisbal d'Empordá.

Pujol, ho tramités.

Per la importáncia del fet, volem recordar que la mediació

Després de la seva marxa, el claustre de mestres restava

de l'aleshores tinenta d'alcalde, Dolors Molina, va resultar

així:

decisiva i molt profitosa per a tothom.

• Oscar Sánchez (flabiol i tamborí)

lsabel Castelló deixa l'escola

- Salvador Frigola (tible)

Després de casar-se, la lsabel va tenir dos fills i vivia a

-Josep Gispert (tenora)

Palafrugell. L'any 1996 havia aconseguit una pla€a de

• josep F]amon Prats (trompeta)

professora de música a l'escola Prats de la Carrera de la
seva població, de la qual com ja hem esmentat, esdevin-

-Joan Manel Margalef (trombó i fiscorn)

gué directora general a partir de 2003. Els desplacaments
a la Bisbal, cada cop li eren més i més problemátics. Les

• Joan Bosacoma (contrabaix i director)
i Oriol Oller i joan Bosacoma (solfeig)

Duesfotografiesdel'edificiqueavuiaculll'EscolaMunicipaldeMúsicaConradSaló.

Uns mestres que també havien inaugurat EI Mundial, un
destífinal molt lluitat i per a la lsabel durant anys.

Abans d'acomiadar-se va fer donació a l'escola de la histórica fotografia de la cobla feta davant del Castell de la Bis-

bal d'Empordá el 1985 que havien comprat els seus pares
i que l'escola no tenia. Darrera seu deixava una empremta
inesborrable, la seva dedicació i el seu treball van resultar

decisius en un moment veritablement molt i molt compli-

cat per a l'escola. Sens dubte el seu concurs resulta absolutament crucial per entendre i assolir aquests primers
quaranta anys d'história de l'escola bisbalenca. Un nom i
un llegat a recordar.

Les Voltes de la Bisbal d'Empordá, un edifici ben conegut.

Canvi de mestre de fiscorn i trombó

de Música de Girona. Entre els seus mestres, jordi Canale-

L'any 2004 l'intérpret Eloi Planiol Gras supleix joan Manel

ta de trompeta i joan Manel Margalef.

Margalef de mestre de fiscorn i trombó. Hi romandria un

Als 14 anys comen€a a tocar a la Banda i la Cobla del Col-

únic any.

legi Santa Maria de Blanes. A partir d'aleshores actua a

És l`any en qué alguns instruments aliens a la cobla apa-

reixen entre les matéries de l'escola i que dia a dia agafen

més for€a. Es formen grups instrumentals amb piano, guitarra...

les cobles Ciutat de Calella, La Principal d'Olot, a la cobla

orquestra Cadaqués, a la cobla orquestra Marina i a la cobla Ciutat de Girona. Ha col.laborat amb la
jove Cobla dels Pa.i.sos Catalans i el grup

d'havaneres Els Pescadors de l'Escala,

Eloi Planiol Gras

Mestre de trombó i fiscom
(Santa Coloma de Farners, 28 de febrer
de 1979). lntérpret de trombó de vares,

entre d'altres.
És professor titulat pel Conservatori de
Girona de trombó de pistons i fiscorn. Ha

obtingut diverses diplomatures,

entre

d'altres, una de la Universitat de Girona.

trombó de pistons, fiscorn i trompeta.
Als 9 anys inicia els estudis musicals amb
el mestre local, Pere Coma. Els continua
a l'escola de música de la seva població i

amb components de la cobla La Flama de

Farners i més endavant al Conservatori

Actualment exerceix de mestre d'educació musical en diverses escoles, i com

hem esmentat va ser professor de l'Escola Comarcal de Cobla Conrad Saló durant

el curs 2004 -05.
(seguelxenelpropernúmerodelarevistaSOM)

La cobla de l'escola, curs 2004-05.
(Drets d'esquerra a dreta) Alba Carmona, Joan Rañé, Cristina Cortés, Pau
López, Lluís Pons, Pau Torres i Margarita Rodés. (Asseguts d'esquerra
a dreta) Edi López, Georgina Gasull, Estel Pons, Arnau Planas, Esteve
Sallés, Mar€al Gallego, Josep Ropero.

La cobla de l'escola, curs 2004-05.
(Asseguts d'esquerra a dreta) Maria Hernández, Pat Farré, Arnau Planas,
MartíGasull, Lluís Coll, Esteve Sallés i Antoni Reca. (Drets d'esquerra a
dreta) Pau Costal, Zoel Codolá, Joan Fanvé, Cristina Cortés, Eloi Planiol i
Lluís Pons.

