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en  d'iniciar les classes d'instrument a l'escola,  es va tenir

en compte que visquessín a prop per evitar al máxim des-

peses de desplacament innecessáries davant la incertesa
de com podia anar tot plegat. En Víctor Peya, ben aconse-
llat pels seus amics músics Josep Gispert i F2aimon Sabater

i la resta de col.laboradors van optar per músics coneguts,

ben  preparats  i  amb  ganes.  joan  Vilanova  de  professor

de trompeta (residia a la Bisbal  d'Empordá), Antoni  Giner

de  professor de trombó  i fiscorn  (encara avui  viu  a  Pala-

frugell), Joan  Calsina de  professor de  [ontrabaix  (segueix

vivint a Torroella de Montgrí), Josep Gispert de mestre de

tenora (vivia i viu a Torroella de Montgrí),  F]aimon Sabater

de mestre de tible (segueix residint a Corcá),  Ricard  Parés

Fotografia d'aquella época d'en Víctor Peya.

Laia Escrivá de Cru.i.lles, Susanna Artiga5 de la Bisbal d'Empordá i Lluís
Batllosera de Palafrugell en una imatge que ens ha fet arribar en
Gerard Pons.

de  mestre de flabiol  i tamborí (vivia a Torroella de  Mont-

grí)  i Joan  Pons de director i  coordinador (amb  residéncia
a Verges).

Abans de seguir, cal puntualitzar que la majoria d'alumnes

es van apuntar per aprendre a tocar l'instrument, gairebé

tots tenien coneixements básics de solfeig que havien es-

tudiat o estaven estudiant en altres centres o amb altres
mestres  i,  per tant,  en  aquell  moment el  solfeig era una

disciplina poc exigida.

Els  mestres  de  l'Escola  Comarcal  de  Cobla  Conrad  Saló

van engegar l'escola amb poc més d'una vintena d'alum-

nes i sense una ubicació fixa.

Entre els col.laboradors, amics i l'Ajuntament van aconse-

guir  la cessió  d'alguns  emblemátics  locals  bisbalencs  per
impartir les classes als alumnes.

A risc de obviar-ne algun, els locals utilitzats aleshores i els

anys següents són:

-  L'escola de l'Anna Maria Pardo.

•  EI C:astell (diverses dependéncies).



•  Can  Met (un antic café amb sala de ball al  carrer de  Les

Vo,tes).

-L'lnstitut de Secundária.

-EI Camp dels Capellans (una antiga escola).

-  Col.legi joan de Margarit (pisos dels mestres i el gimnás).

-  L'Ajuntament (sala de plens).

-  La Tabacalera (un  edifici  propietat de  l'Ajuntament,  que

deu  el  seu  nom  al  fet  que  antigament  havia  estat  un
magatzem  de tabac de  la zona del  Baix Empordá, avui

destinat a activitats culturals).

-Torre  Maria (antiga casa d'indians propietat de l'Ajunta-

ment, avui l'oficina d'informació i turisme local).

-EI  Mundial (a partir de 2001).

1 també, en alguns casos, en el domicili particular del pro-

fessor per evitar despla€aments a la Bisbal quan alumne i

mestre eren de la mateixa població, com ens han esmen-

tat alguns d'aquests professors.

Els mestres fundadors de I'Escola
Comarcal de Cobla Conrad Saló
En  els primers anys d'existéncia de  l'Escola també  hj van

participar alguns  mestres  no  titulars  com  la  Dolors  Mo-
lina  Carrillo,  segons  hem  esbrinat,  la  primera  professora

de  solfeig que tindria  l'Escola  Comarcal  de  Cobla.  Ella era

ben jove i estudiava la carrera de piano a l'escola de l'An-

na Maria Pardo  i  en  observar totes  les dificultats inicials,

va voler col.laborar impartint classes de solfeig a les sales

dels  pisos dels  mestres (de  l'escola Joan  de  Margarit i  on

aleshores estava  ubicada  l'esmentada escola de  música

de  l'Anna  Maria  Pardo).  La vinculació  de  la  Dolors  Molina

amb  l'escola de  cobla no acabaria aquí,  més endavant el

seu fill Jordi en seria alumne de trompeta i  el  seu  altre fill,

Emili,  n'esdevindria mestre.  La  Dolors va formar part del

consistori  bisbalenc desenvolupant diverses funcions  i  el

seu  concurs va ser fonamental  en  l'esdevenir de  l'escola

de música.

Ricard Parés Riembau,
m©stff© tie fiabi®ñ  i tamborí

(Torroella de  Montgrí,  6 de gener de  1948 -Lleida,12  de

juny de 2014).  lntérpret de tible, tenora, violí, saxo, flabiol
i tamborí i  en  ocasions també  cantant.  Es va iniciar en  la

música de la má del seu  pare,  F2icard  Parés Bastons, que

tocava els mateixos instruments que ell.

Amb  7 anys és alumne de solfeig de Salvador Dabau. Als

10 anys comen€a a estudiar el violíamb el seu pare i més

endavant  amb  Emili  Poch.  AI  Conservatori  Municipal  de

Música de Barcelona va acabar el  solfeig amb  Lluís Maria

Millet, continua els estudis de violí amb la senyora Torner i

de saxo amb Marcel.lí Bayer, i va completar aquests estu-

dis amb joan Massiá. Va formar part de la cobla orquestra

La Farnense (és quan s'interessa pels instruments de co-

bla) i és el seu pare qui  li ensenya a tocar el flabiol.

Més endavant va estudiar la tenora a la Diputació de Giro-

na amb el mestre F]icard Viladesau i el tible el va aprendre

com a autodidacte.

Després de formar part de la cobla orquestra La Farnense

entre el anys 1966 i 1971, actua en diferents conjunts (en-

tre d'altres l'anomenat Bravo) i va estar una temporada a
la cobla La Principal de Palafrugell tocant el trombó. Entre

els anys  1972 i  1978 actua al costat del seu  pare a la co-

bla orquestra Caravana. L'any 1978 actua amb la cobla or-

questra Miramar i l'any 1979 ingressa a la cobla orquestra
Montgrins a la qual romandria fins a l'any 2013 en qué es

vajubilar. Malauradament no va poder gaudir de lajubilacjó

i poc més d'un any després moria encara ben jove.

Raimon Sabater Sureda,
mestre de tibie
(La  Bisbal  d'Empordá,17  de  novembre  de  1945).  Va  es-
tudiar el tible, el saxo i el violí amb Jaume Ponsatíque cu-

riosament  residia al  mateix  carrer.  Els  seus  pares tenien

una xurreria ambulant gairebé sempre ubicada al passeig

Marimon Asprer de la Bisbal. Van ser ells qui li van [omprar

un tible Pardo nou que els va costar 2.500 pessetes. L'any

1963  ingressa a La Principal  de  Palafrugell  (el  primer any

de  flabiolaire,  el  segon  any feia  de  tible  segon  i  el  tercer

de primer tible). L'any 1968 entra a formar part de la cobla

orquestra Girona en  substitució  de Josep  Maria Boix que



fins que un dia de la Festa Major de Púbol, va anar a dinar

a casa seva un dels músics de l'orquestra que hi actuava,

Jaume Ponsatí, que es convertí en el seu  mestre de violí,
saxo i tenora. L'any 1969 coneix Fiicard Viladesau amb qui

estudia la tenora per sempre més, També va ser alumne
de flauta travessera d'en Claudi Arimany.

va segujr a la formació només de director, Aquí en Raimon

utilitza un  tible  de  la casa  Fabra  per tocar en  un  altre to,

tal  com  es  feia  en  aquesta formació  sota  la  direcció  de

l'esmentat josep  Maria  Boix.  L'any  1970,  requerit  per  en

Modest Puig,  ingressa a la cobla orquestra Selvatana en

substitució d'en joan Parés (que marxava a La Principal de

la Bisbal). C:om a primer tible de la Selvatana va parti[ipar

en  una bona colla d'enregistraments.  Hi  romandria fins a

la seva jubilació  l'any 2007. Val a dir que a partir de  1973

es va fer cárrec de l'arxiu  de partitures i del  repertori fins

aleshores  en  mans  del  tenor josep  Mir.  Temps  després

n'esdevingué el representant i en els darrers anys d'esta-

da va ocupar el  lloc de tible segon. Amb  l'ajuda de  Manel

Saderra  Puigferrer,  va compondre  les  sardanes  íc7 mevc7

f?o5o (dedicada a  la seva esposa)  i  [c7 no5fnc7 /'/./u5/.Ó,  amb-

dues obligades  de tible.  Durant molts anys va col.laborar

amb  el  constructor  Pere  Pardo,  provant els  instruments

que constru.i.a.

Amic d'en Víctor Peya des de ben jove, en el seu dia va ser

una de les peces fonamentals en els inicis i posterior con-

solidació de l'escola i la seva opinió sempre era important.

Va ser-ne  el  professor de  tible  des  de  I'inici  de  l'activitat

docent, fins a l'any 2001  en qué el va suplir Salvador Frigo-

la, un dels seus alumnes. Dirigia ben complagut la cobla de

l'es[ola amb paciéncia i malgrat que mai va ser el director

titular,  quan  l'escola  no  en  disposava,  sovint era  en  F{ai-

mon qui tenia cura de tot. Fa una colla d'anys que resideix

a Cortá.

Josep Gispert Vila,
mestre de tenora
(Púbol, 6 de desembre de 1950). De menut havia rebut no-
cions  musicals d'una mestra del  seu  poble.  Peró  no seria

Ha  format  part  de  les  cobles  orquestres  La  Moderna

(1967 -1969), La Principal de Llagostera (1969 -1971), La
Principal de Girona (1971  -1975), Montgrins (1975 -1983)

i La Principal de la Bisbal (1983 -2011). Ha estat professor

de tenora i tible a la Diputació de Girona (on supliria el seu

mestre F{icard Viladesau), el Conservatori de Música lsaac

Albéniz de Girona (1985 -2016) i també de tenora l'Escola

Comarcal  de  Cobla  Conrad  Saló  des  del  primer dia fins  a

l'any 2015, entre algunes altres. Bon amic d'en Víctor Peya

de tota la vida, el seu concurs va ser en tot moment dels
més importants de l'escola de cobla bisbalenca. Amb l'aju-

da d'en Jaume Cristau ha compost les sardanes Be5c7/ú /. /c7

Pr/.nc/Pc7/i les dues obligades de tenora titulades Cc7pf/'vt7c/o-

nc7 i Mor€gc755c7. Fiesideix a Torroella de Montgrídes de 1979.

Joan Vilanova Vila,
mestre de trompeEa
(EI Pont de Vilomara, 7 de gener de 1940 -la Bisbal d'Em-

pordá,18 de novembre de 2012). Va estudiar a Manresa i
més endavant al Conservatori de Barcelona.

lnicia la seva carrera d'intérpret l'any 1958 com a trompe-

ta solista dels conjunts Trumars i Club Casino.  L'any  1959

entra a l'orquestra Ferrers i l'any 1960 al conjunt Solistas

F]eunidos. L'any 1962, fent el servei militar a Girona, va for-

mar part del grup Penta Boys. Acaba el servei mjlitar l'any



1963  i  aleshores  entra  a  la cobla  orquestra Amoga,  i  el

1965 ingressa a la cobla orquestra Montgrins. L'any 1972,

requerit per en  Conrad  Saló,  ingressa a  La  Principal  de  la

Bisbal de la qual és membre fins al 1986 il'any 1974 tota la

família s'instal.la a la Bisbal d'Empordá. L'any 1986 entra a

l'orquestra de Xavier Cugat (l'antiga Caravana), l'any  1988

torna a la cobla orquestra Amoga, l'any 1991 es converteix

en trompeta de la cobla orquestra Costa Brava de la qual al

cap de poc n'assumeix la direcció artística fins a l'any 2012.

També va dirigir el grup d'havaneres Voramar, la coral  Es-

plai  de  la  BÍsbal  i  va ser el  director de  la cobla Bisbal Jove
des dels primers assaigs (1989) fins al 2004.

A  més  de  ser el  primer  mestre  de  trompeta  que tingué
l'Escola Comarcal  de  Cobla Conrad  Saló,  de tant en  tant,

dirigia la cobla d'estudiants d'aquest centre quan  en  F]ai-

mon  Sabater no  ho  podia fer.  Hi va romandre fins a l'any

1992, en qué el va suplir Josep F2amon Prats com a mestre

de trompeta.

Antoni Giner Xicoira,
mestre de trombó i fiscorn
(Palafrugell,  7  de  maig  de  1938).  lnstrumentista  de  fis-
corn,  trombó  i  violí,  que  de jove  va  destacar  moltíssim

com a cantant melódic en diverses formacions. Als 9 anys

d'edat inicia els estudis de música amb  Frederic Sirés.  Els

seus mestres de fiscorn han estat Teodor Plaja i  ben es-

pecialment  Lliberat  Juanals.   El   trombó   l'aprengué  amb
Joan Busquets. Completaria els estudis al Conservatori de
Música de  Girona on  obtindria  la titulació.  Va debutar de

segon fiscorn a la cobla Primavera l'any  1952.  L'any  1954

ingressa a la cobla orquestra La Principal de l'Escala i l'any

1955  s'incorpora a la també cobla orquestra La Principal

de Palafrugell. Després de rebre la visita d'en Martiriá Font

i  d'efectuar una prova prévia,  l'any  1956 amb  només  17

anys d'edat, ingressa a la cobla orquestra Montgrins i hi va

romandre fins al  1963 que a[cepta una proposta per en-

trar a la cobla orquestra Costa Brava de Palafrugell.  L'any

1971   deixa  aquesta  formació  i  amb  un  grup  de  músics

amics funden el conjunt Los Paladines, fins que l'any 1977

s'incorpora de nou a la cobla orquestra Montgrins amb la

qual actua fins al  2004,  en  qué es jubila.  Ha compost les
sardanes Tendreso (1988), Ccipdellc]nt els sons (1988), Mc]rta

(1989),  Bella amistcit (199C)), Calellci far del Mciresme (1991),
Rosc) (1993), El cau del duc(199l+), 70 anys del Foment(199]),

5c]nt Joon en dc]nsa (199]), El meu net Mcirtí(obJ.igada de f.is-

ccirn)  (1998),  Lo  nostre  vall (1999),  Bon  plcinter (1999),  De

pubilla o pubilla (200CJ), Noces d'or a Ccirdedeu (2:OOC)h, Cants
a  l'Alzinar (2:003),  Enric, el  meu  net (20C)fI),  Port de  Palamós

(2:001+) .i Als c]mics Francesc i Ccirme (2Í)05)`

Joan Calsina Roura,
mestre de contrabaix
(Torroella de Montgrí, 5 de juny de 1942). El seu pare tenia
un taller de tractament del marbre ben a prop de la casa
dels Font, coneguts músics de cobla que de menut el van

engrescar a fer de músic i  li van  recomanar el contrabaix.

Va estudiar solfeig amb Joaquim Vallespí Í també amb Sal-

vador  Dabau.  Va  aprendre  el  violí amb  Joaquim  Vallespí,

Agustí  Monguilod  i  Fiicard  Parés  Bastons.  El  contrabaix

l'aprengué amb  el  seu  veí i  amic  Lluís Surroca (aleshores

a la cobla orquestra Caravana) i també durant uns anys, al

Conservatori de Música de Barcelona amb en Ferran Sala

de mestre. Als 17 anys toca a la cobla orquestra Primavera

de  Palafrugell  que  dirigia el  senyor  Frederic Sirés,  un  any

després fa el servei militar a Girona i toca a la banda militar.

En acabar actua durant un any tocant el baix al grup Penta

Boys que  havia muntat Vicen€  Ferrer,  e/ Grc7nofc7 de f7c7£Ó,

(primer tenora  de  La  Principal  de  la  Bisbal  la temporada



1970-71).  L'any  1965,  requerit  per  en  Font,  va  ingressar

a  la  cobla  orquestra  Montgrins  en  substitució  d'en  Pere

Coma,  /Avt` Bor/.r)of,  i  hi  va  romandre  fins  al  1971  i  durant

uns anys treballa en el negoci familiar. Animat per un grup

de sardanistes va  muntar una cobla amb  amics  músics,
d'aquesta manera l'any 1976, es fundava la cobla Foment

de la Sardana (actual cobla Foment del Montgrí), de la qual

en va formar part gairebé 30 anys com a contrabaixista i
representant. Després va to[ar un parell de temporades a

la cobla Vila de La Jonquera.

Mestre   de   contrabaix   de   l'Escola   Comarcal   de   Cobla

Conrad  Saló,  la va deixar al  cap  d'uns  mesos  per manca

d'alumnes. El va suplir Félix Horcajo.

Joan Pons
Joanmiquel,
coordinador
i director de
l,escola

(Verges,   19  de   maig
de   1944   -   Ávila,   2
de  juliol  de  2013).  Un

músic amb una sólida

formació  musical,  in-

térpret  de  trompeta,
flabiol  i  especialment

de  violí.  Va  actuar  en

diverses    formacions

com  la  cobla  orques-

tra    Barcelona    (aquí

també   com   a   can-
tant),   l'Orquestra  del

Gran Teatre  del  Liceu,  la cobla orquestra Girona i  la cobla

Foment  de  la  Sardana,  entre  alguna  altra.  Peró  era  un
home amb  un  carácter difícil,  amb  uns  ideals excessiva-

ment  perfeccionistes,  potser  poc  tolerant  i  ben  enfadat
amb el  món. Tot plegat feia que les feines li duressin poc,

malgrat la seva indiscutible válua. Alguns dels professors

de  l'escola de  cobla van  recomanar  la seva contractació

per  ajudar-lo  en  una  etapa  complicada  de  la  seva  vida.
Joan Pons va exercir de director de l'escola i la seva tasca
era  básicament  la coordinació  de  tot,  establir els  horaris

de les classes entre mestre i alumne i, si calia, fer alguna

classe de repás o alguna substitució. Quan hi havia un as-

saig general  de la cobla d'estudiants de l'escola el duia en

F]aimon Sabater peró ell ho supervisava aportant ,sovint,

detalls  d'una  gran  qualitat  musical.  joan  Pons  va  deixar

l'escola l'estiu de 1984 per anar a una orquestra de Madrid

on havia guanyat les oposicions de violinista, peró de nou

el seu mal carácter el deixava sense feina. A partir d'aquí

poc més en sabem. També va dirigir la coral Vergelitana de
Verges,  i va impartir classes de música al seu  domicili. Va

compondre algunes sardanes, totes donant mostra d'una
té[nica excepcional i molt correctes, AqL/e// mc7r fc7n b/c7L/, [c7

Bisbcil  1906,  Lestony  blau, Turó  de  Montalt,  Evoccint aquells

fEimp5, íoLMd€5 0 5o/ de fc7rdor i també algunes obligades de

tenora, entre d'altres.

En un moment que no podem precisar es va retirar de tota
activitat sardanista i va abjurar de la seva obra.

Primers assaigs de la cobla de l'escola, a l'esquerra, Víctor Peya.

Primers canvis
Pocs mesos després, el professor de contrabaix Joan Cal-

sina deixava l'escola, básicament per manca d'alumnes en

aquell  moment. Un temps després, en apuntar-s'hi  nous

alumnes, s'incorporava en el seu lloc el contrabaixista Félix

Horcajo i Viejo, que residia a Cassá de la Selva.



Fé]ix Horcajo
Viejo'
mestre de
contrabaix

(Madrid, 20 de novem-
bre  de  1927  -Girona,

13  d'abril  de  2020).  Va

ser  un  d'aquells trista-

ment   célebres    '`nens

de  la  guerra"  que  van

arribar     a     Catalunya

abans   de   l'inici   de   la

Guerra  Civil  per  no  ser

represaliats,   i   va   ser

adoptat per una família de Cassá de la Selva.

El  1942 comenca a estudiar solfeig amb el mestre cassa-

nenc Pere Mer[ader Terrades i poc després s'inicia amb el

contrabaix de la má d'en Balmanya de Vidreres, Completa

la carrera de contrabaix al  Conservatori del  Liceu de  Bar-

celona amb Pere Valls.

Com a intérpret debuta l'any 1948 en un grup musical que

dirigia Joaquim Soms. Un cop acabat el servei militar, toca

dos  anys  a  La  Principal  de  Llagostera.  Entre  el  1955  i  el

1959 forma part de La Principal de Cassá i el 1959 s'incor-

pora a La Principal  de  la  Bisbal,  que deixa abans  de  con-
cloure la temporada de 1970 per anar a l'Uruguai on li sorgí

una oferta laboral que havia d'aprofitar i no podia rebutjar.

En les últimes décades va dur a terme una intensa activi-

tat musical a Cassá de la Selva, també va col.laborar amb

el  grup d'havaneres Els Pescadors de  l'Escala, va formar

part de l'Orquestra de Cambra de Girona, va dirigir el grup
infantil de Les Veus de Salitja i

va  donar  classes  de  música  a  l'escola  Puig  d'Arques  de

Cassá de la Selva. També va ser el fundador del grup Ca-

lidae.
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L'Anna Maria Pardo i en Víctor Peya en l'actualitat.


