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•:. La cobla Bisbal Jove

Feia temps que sota la direcció del mestre de trom-

peta Joan Vilanova, onze dels alumnes que en aquell mo-
ment aprenien a l'Escola C:omarcal  de Cobla Conrad  Saló,

estaven assajant plegats amb la idea de formar una nova
cobla.

Després  de  moltes  hores  d'assaig,  estudi  i  dedicacjó,  va

néixer la cobla Bisbal Jove

Es presentava oficialment el dia 3 de mar€ de 1990 en una

doble ballada a la placa del castell,juntament amb la cobla

Juvenil de Bellpuig (actual Bellpuig Cobla) que la va apadri-

nar. Segons ens ha fet saber l'intérpret de trompeta Joan
Vilanova (que n'era el representant i l'encarregat del reper-

tori),  la primera sardana que van  interpretar aquell  dia va

serA/9uc7Xe//.dc7(F{icardviladesau).

El dia  10 de juny d'aquell  1990 va actuar al  28é Aplec de

la Sardana de  la Bisbal, era el seu  primer aplec al  passeig

Marimon Asprer. Van ser els primers d'actuar i van encetar

la sessió matinal amb  la coneguda 5c7nc/c7n€5 c7 /c7 //ur)c7 (jo-

sep capell). Tal com ja hem esmentat anteriorment també
va actuar, a manera de presentació, en la quarta edició del
concurs de composicló Premis Conrad Saló d'aquell  1990.

Els membres fundadors de la cobla Bisbal Jove, són:

FLABloL I T:AMB0FIÍ

-Gerard Pons Perelló

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

TIBLES

-  Lluís Turet F}odas

(La Bisbal d'Empordá, 3 de febrer de 1969)

-  Carles Teixidó F{icart

(La Bisbal d'Empordá, 5 dejuny de 1969)

TENORES

-Jordi Carreras Botey

(La Bisbal d'Empordá, 6 d'abril del974)

-Miquel Artigas Vilagran

(La Bisbal d'Empordá, 28 de maig de 1971)

Els membres fundadors de la cobla Bisbal Jove, any 1990. (Drets
d'esquerra a dreta) Emili Sunyer, Joan Vilanova, Marcel Juanchich, Joan
Prats, Elias F}ovira i Jordi Bonaventura. (Ajupits d'esquerra a dreta)
Gerard Pons, Carles Teixidó, Lluís Turet, Jordi Carreras i Miquel Artigas.

TROMPETE5

-Joan Vilanova Cunill

(Pont de Vilomars,11  de gener de 1968) (representant)

•  Emili Sunyer Fabrellas

(La Bisbal d'Empordá,13 d'agost de 1973)

TF?OMBÓ

-  Marcel Juanchich Juliá

(Palafrugell, 9 d'octubre de 1968)

F15COFIN5

-Joan Prats Castillon

(La Bisbal d'Empordá, 9 dejuliol de  1975)

•  Elies F]ovira Colomer

(La Bisbal d'Empordá,1  d'agost de 1970)

CONTRABAIX

-Jordi Bonaventura Doménech

(Fonteta,19 de setembre de 1964).

Malgrat que no podem afirmar-ho del  cert, alguna de les

persones a les quals hem consultat a l'hora de escriure el
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JoanVilanova,elprimerdirectorquetinguélacoblaBisbalJoveimestre
detrompetadel'EscolaComarcaldeCoblaConradSaló.

present reportatge, ens han  insinuat que un parell d'anys
abanshivahaverunprimerintentdeformarunacoblaque

novaanarendavant,laintencióerapresentar-lal'anyl988
coincidint amb el centenari de La Principal de la Bisbal.

joan Vilanova va dirigir la Bisbal Jove fins a l'any 2003.

Un moment crític
L'any 1991 en Raimon Sabater va trucar a casa dels pares
del'antigaalumnadetrompetadeI'escola,lsabelCastelló,

per demanar-li si podia donar classes de solfeig a l'escola

perqué havia plegat la Marta Giner.  La lsabel va acceptar
i  després  de  parlar-ne  i  concretar horaris,  comenca l'ac-

tivitat do[ent als  Pisos dels  Mestres (de  l'escola Joan de
Margarit).

La lsabel es trobá un panorama desolador,  molt diferent,
molt  allunyat  d'aquella  escola  que  havia  conegut  anys

enrere.  En  aquell  moment tan  sols  comptava  amb  cinc
alumnes, (dos de tenora, dos de trompeta i un de flabiol),

Només Josep Gispert, F¡aimon Sabater i Joan Vilanova se-

guien  de  mestres.  En  no  haver-hi alumnes  les  places de

professordelarestad'instrumentsrestavenvacants.

L'any  1990  havia  debutat  la  cobla  Bisbal  Jove  formada

totalment  per alumnes  de  l'escola  que  aleshores  la van

deixar. La resta d'alumnes, en molts casos, també van co-
mencar a tocar en alguna cobla. Cal tenir en compte que

aquella fornada de joves  músics  es trobaven  en  aquella
edat en  qué  s'inicia la vida laboral  ciue  no sempre  es  pot

compaginar amb la música. L'escola era buida, en Raimon

Sabater (que  n'era si  més no  el  cap visible) va donar ab-

soluta llibertat a la lsabel per fer el que creiés oportú  per

salvar l'escola després de comprovar la seva predisposi-

ció,  capacitat i  coneixements  i  l'empenta  i  les ganes  per

superar el repte. De fet, a mitjans de novembre de  1990,

el  Patronat Escola de Cobla Conrad Saló (que vetllava pel

normal  funcionament de  l'escola),  va decidir suspendre'n

temporalment l'activitat.

A  les  dependéncies  de  l'escola  no  hi  havia cap  mena de

documentació  o  registre de  qui tenia els  instruments,  ni

de les classes que impartia cada mestre, cap métode de
treball i qui sap quantes [oses més. Com que des de feia
tempseral'Ajuntamentquiportavalapartadministrativa,

enprimerlloclalsabelvaanaraveureelregidordeCultu-

ra,quelivaexplicardetingudamentqueperdamuntdetot

calia preservar el conveni signat pel  Patronat amb la Ge-

neralitatdeCatalunyapernoperdreI'aportacióeconómica

directa i vitalícia per a l'escola,  i  per aixó calia complir uns

mínims i dedicar-se exclusivament a donar classes d'ins-

truments de cobla.

La lsabel va crear un pla d'estudis, uns horaris, va comprar

el  material  necessari  per  impartir  classes,  va  recuperar

instruments i també va instaurar unes quotes als alum-
nesperdisposard'unfonsperrepararelsinstrumentsque

estaven malmesos o adquirir-ne de nous.

Isabel Castelló Massó,
alumna, mestra de solfeig i directora
(Palafrugell,18 dejuliol de 1969).

Es converteix en alumna de l'Es-

cola  Comarcal  de  Cobla  Conrad

Saló  quan  la  seva  tieta,  Maria

F{egincós,  li  comenta que  el  seu

fill (Biel Castelló, avui a La Princi-

pal de la Bisbal), anava a classes

gratu.i.tes   de   tenora   a  aques-
ta  escola  i  que  allá  li  deixaven

l'instrument.  El  primer contacte

el  té  amb  en  F]aimon  Sabater  i

comen¢a a estudiar la trompe-
ta amb en Joan Vilanova a casa
seva. La lsabel tenia poc més de

14  anys.  Aviat  s'incorpora  a  la

cobla d'alumnes  de  l'escola que

dirigia Fiaimon  Sabater i a partir

de  1988,  també  Martiriá  Font  i

Coll. Com a alumne deixa l'escola

I'any  1989 per iniciar la llicencia-

tura d'História de l'Art en l'espe-

cialitat de Musicologia.

Tal  com  hem  esmentat, torna a l'escola bisbalenca l'any

1991  requerida per Raimon Sabater per fer de mestra de

solfeig,  peró  la seva tasca va anar molt més enllá,  en va
esdevenir directora i va donar un fort impuls al centre en

un moment ben complicat.



Deixava la pla¢a de professora i  la direcció de l'escola poc

després de naixement de la seva filla cap a finals de 2003.

L'any 1996 entra de professora de músi[a a I'escola Prats

de la Carrera de Palafrugell (un centre concertat d'educació

secundária obligatória),  del  qual  és  directora general  des

de l'any 2003.

La reviscolada

En un  moment ben complicat per a l'escola,  la lsabel  s'ho

va agafar com una qüestió personal i es va proposar tor-
nar  a  emplenar  l'escola,  dedicant-s'hi  plenament  sense

estalviar esforEos.

El   fet  d'ensenyar  exclusivament  instruments   de   cobla

era  un  hándicap  que  limitava  considerablement  l'ingrés

de  nous  alumnes:  no  tota  la  mainada  s'interessaria  per

aquests  instruments,  peró  la  lsabel  amb  paciéncia n'ha-
via conven¢ut  més  d'un  per  provar algun  instrument de

cobla.  El  nou  pla d'estudis i el  bon fer, anaven fent efecte

i  poc a poc l'escola s'anava emplenant de nous alumnes.

Una nova generació entre la que s'hi trobaven alguns dels

actuals  mestres  de  l'escola.  Aquesta darrera fornada ha
substitu.i.t els mestres que, en el seu dia, van suplir els que

n'havien estat fundadors, uns relleus generacionals caris-

mátics i emotius que,  més enllá de la feina, constitueixen

un  motiu  d'orgull  i  que  desitgem  que  perduri  per sempre

més.

La  mateixa  lsabel  s'encarregava  d'escollir els  nous  mes-

tres que fins aleshores mancaven per falta d'alumnes i tan

aviat com pot comenca a fer audicions musicals a La Taba-

calera per als pares per Nadal, alguna festa assenyalada, o

a final de curs... Va confiar l'ensenyament de trombó i fis-

corn a l'antic alumne Josep Pont Figueras de Sant Climent

de Peralta (a qui tampoc hem aconseguit localitzar), el de

contrabaix a Joan  Bosacoma a partir del  curs  1992-93,  i

de mestre de flabiol i tamborí a Francesc Cortada Sureda

de Cassá de la Selva, que ja hi col.laborava ocasionalment

abans. Es mantenen Josep Gispert i F]aimon Sabater com a

professors de tenora i tible respectivament, i joan Vilano-
va de mestre de trompeta. Aquest darrer poc després va
cedir la placa a Josep Ramon Prats i Miró, un dels aleshores

intérprets de trompeta de  la cobla orquestra La Principal

de la Bisbal i que curiosament també l'havia substitu.i.t uns

anvs abans en aquesta formació.

Ni la mateixa lsabel sap en quin moment es converteix en

directora de  l'escola,  el  cert és  que  des  del  primer dia,  a

més de ser la professora de solfeig, s'encarregava de tot:
en  F]aimon Sabater li  havia donat plens poders i en veure

els resultats no manifestava cap objecció i  l'ajudava en el

que fos si  li  ho demanava.  Les coses tornaven a anar bé,
les classes d'instrument es donaven alsja moltes vegades

esmentats  Pisos dels  Mestres. Aviat es pot muntar una
cobla i temps després una segona altra. Les anomenaven
La C:obla dels Grans i La Cobla dels Petits (alguns alumnes

tocaven a les dues), els assaigs els duien a terme al gimnás

de l'escola joan de Margarit, que entre elsjoves músics era

conegut com la Caseta Blanca. En un principi les dirigia en

F2aimon  Sabater que a poc a poc va cedint la direcció a la

lsabel.  Des  de  l'arribada de  la  lsabel  Castelló,  les  ubicaci-

ons  de  l'escola on  s'imparteixen  les  classes  i  els  assaigs

de les cobles són: els Pisos dels Mestres, la Tabacalera i la

Torre Maria.1 com veurem, també EI  Mundial. Alguns dels

alumnes de l'época ens han comentat algunes anécdotes
de l'assaig amb la cobla i  una de  les més recordades  per

molts era la figura d'en Raimon Sabater dirigint l'assaig de

la  cobla fumant  un  caliquenyo  i  amb  pantofles,  així com

també algun assaig a la sala de plens de l'Ajuntament.

Malgrat  que  no  podem  establir  una  cronologia,  sembla

ser que en aquest període van  impartir classes de flabiol

i tamborí, de manera esporádica, alguns altres intérprets

(que desconeixem).

Francesc Cortada Sureda,
mestre de f!abiol i tamborí

(Cassá   de   la   Selva,    11
de   setembre   de   1940).

S'inicia en  la  música amb

el  seu  pare  F{amon  Cor-

tada  Gibert  (que  va  to-

car  la tenora,  el  saxo  i  la

flauta  a   La   Principal   de

Cassá  i  a  La  Principal  de

Llagostera),  que  seria  el

seu  primer  mestre.  Més

endavant, com la majoria
de músics de Cassá, con-

tinuaria  els  estudis  amb

Pere  Mercader  Terrades

(fill  del   músic  i  composi-

tor   escalenc   Pere   Mer-

cader  Andreu),   amb   qui

fa  el  solfeig  i  l'harmonia  i

tota la carrera de  piano  i

s'examina al C:onservato-

ri  del  Liceu  de  Barcelona.

Als   12   anys   d'edat   co-

men¢a a estudiar clarinet

amb Lluci Badosa que anys enrere havia estat intérpret de

tible  i  clarinet de  La  Principal  de  la  Bisbal  i  que  aleshores

tocava a La Principal de Cassájuntament amb al seu pare.

Posteriorment ampliaria els estudis de clarinet al Conser-

vatori  del  Liceu amb Vicente  Morales de  mestre,  el  saxo



l'apréndemaneraparticularambFrancescCalzadatambé

a Barcelona. Poc abans de complir setze anys, en Francesc
va suplir el seu  mestre a La Principal  de  Cassá tocant el

tible i el clarinet. Més endavant agafá el flabiol i el tamborí,

que li ensenyá a tocar el seu pare, malgrat que es va haver
d'espavilar tot sol fins a aconseguir un bon nivell.

Als  18 anys,  requerit pel  seu  representant Modest Puig,
ingressa a la cobla orquestra Selvatana de flabiolaire i de

clarinet a l'orquestra, amb la qual debuta el 3 de mar¢ de

1959.  Hi  romandria fins a l'any 2001  en  complir l'edat de

jubilació, amb un breu impás d'un parell o tres de tempo-
rades  en  qué  el  flabiolaire  va ser  Pere  Parés. També  ha

format  part  del  grup  Calidae  i  ha  col.laborat en  diversos

programes a F]ádio Cassá.

Malgrattenirpocsalumnes,vasermestredeflabiolitam-

borí de l'Escola Comarcal de Cobla Conrad Saló durant al-

guns anys, segons les necessitats de cada moment.

Joan Bosacoma Vives,
mestre de contrabaix,
solfeig i director

(Palamós,17 d'agost de  1968).  Es va afeccionar a la mú-
sica pel  seu  germá.  Als  14  anys  comen€a els  estudis  de

solfeig i piano amb Martícamós (director, tenora i pianista

de la cobla orquestra Montgrins). El seu primer mestre de

contrabaix va ser joan xandri[h que temps després el por-
tá a Barcelona per continuar els estudis amb el prestigiós

professorFerranSalaambquivafertotalacarreradema-
nera particular, i es va examinar al Conservatori del  Liceu.

També va estudiar al  Conservatori de Girona i al  Conser-

vatori de Badalona. El seu primer instrument va ser el baix

eléctric, després va fer piano i contrabaix.

Ha estat membre  de  la desconeguda i  efímera orques-
tra  La Vinya del  Mar.  FJosteriorment actua amb  la cobla

orquestra Amoga durant uns vuit anys, seguits de dotze
anys al  grup d'havaneres  Els  Pescadors de  l'Escala i dos

a la cobla La Flama de Farners, a més de multitud de col-

laboracions,  Malgrat rebre algunes ofertes  prou  interes-

sants deixa la interpretació en  benefici de la docéncia:  ha

impartit classes a l'Escola de Música de Sant Feliu de GuÍ-

xols, a la de Torroella de Montgrí, a I'Escola de Música del

Gironés,  al  Col.legi  Cor de  Maria Sant Josep de Sant Feliu

de GuÍxols, al Centre Autoritzat d'Ensenyaments Artístics

Professionals l'Energia de Palafrugell i a l'Escola Municipal

de  Música Conrad  Saló de  la Bisbal  d'Empordá on,  cridat

per la lsabel Castelló, comenca a impartir classes de con-
trabaix a partir del curs 1992-1993. Més endavant també
en  dona  de  llenguatge  musical  i  assumeix  la direcció  del

centre  entre  els  anys  2004  i  2010,  els  dos  darrers  anys
compartint el cárrec amb l'Oriol Oller.

Josep Ramon Prats Miró,
mestre de trompeta
(Cabecés,12  de  maigde  l953).       F:
Als  6  anys  comenca  a  estudi-

ar  música  amb  el  mestre  local

Josep    F2oselló.    Més    endavant

continua els estudis de solfeig al

Centre de Lectura de Reus i  pa-

ral.lelament s'inicia amb la trom-

peta de  manera particular amb
josep Barberá de mestre, tam-
bé  a  Reus.  Continua els  estudis

de   trompeta   al    Conservatori
del  Liceu  de  Barcelona on fa els

primers cinc cursos amb  l'Ama-
deu F2ovira i els tres restants els

efectua al  Conservatori  Munici-

pal de Música de Barcelona amb
el prestigiós mestre Jaume Espi-

golé. També va estudiar-Ia amb
Vicenc Sepúlveda. L'any 1968 va

formar  part del  grup  Montsant
integrat perjoves del seu poble.

L'any  1971  ingressa a  l'Orques-

tra  Excelsior  d'Alcover  i  un  any

després entra a formar part de la cobla Barcelona on ro-
mandria els anys  1972 i  el  1973. A partir del  mes d'octu-

bre de  1974 fa el  servei  militar a Sant Climent Sescebes,

fa de  cornetí d'ordres  i  actua esporádicament a  la cobla

orquestra Montju.i'c de Barcelona. Es llicencia el desembre

de  1975.  Per Carnestoltes de  1975 s'incorpora a la cobla

orquestra Marabú de Valls fins al Carnestoltes de 1979 en



La cobla de l'Escola Comarcal de Cobla Conrad Saló, any 1999. (Drets
d'esquerra a dreta) Sebastiá Sabater, Artur Cateura, Eduard Prats i Jack
MCGee, (Ajupits d'esquerra a dreta) Montse Miás (filla d'Alfons Miás),
Mireia Lloveras, Xavier Alzina, Ferran Miás i Josep Bofill. A l'esquerra
lsabel Castelló i a la dreta joan Bosacoma.

qué entra a formar part de la cobla orquestra Montgrins,

que deixa l'any 1981  per anar a l'Orquestra i Cors de Janio
Marti. L'any 1986 ingressa a la cobla orquestra La Principal

de la Bisbal  on  romandria fins a l'any 2017.  Ha estat pro-

fessor de trompeta de  l'Escola Municipal  de  Música Con-

rad  Saló  de  la  Bisbal  d'Empordá  des  d'aproximadament

l'any  1992  en  substitució  de Joan  Vilanova,  fins  al  2018.

Viu a la Bisbal d'Empordá des de 1985.

Amb pas ferm
Tenim  constáncia que a partir del XXXVI  Aplec de  la Sar-

dana celebrat el  14 dejuny de  1998, la cobla dels alumnes

de l'Escola Comarcal de Cobla Conrad Saló hi ha participat

per sempre més (si més no que consti al programa, mal-

grat que algunes persones ens han manifestat preséncies

Casament de la lsabel Castelló, 25 de setembre de 1999, a Palafrugell.
(A dalt d'esquerra a dreta) Joan Bosacoma, Artur Cateura, Sebastiá Sabater.
(Al mig d'esquerra a dreta) Jack MCGee, lrene Muñoz, Eduard Torrecillas,
lsabel Castelló i Eduard Prats.(Asseguts d'esquerra a dreta) Mireia Lloveras,
Oriol Oller, Álex Vila, Xavier Alsina, Ferran Miás i Josep Bofill.

anteriors).  Des d'aleshores la cobla de l'escola,  hi actua al

matí interpretant un  parell  de sardanes en  solitari  i  la de

conjunt de [ostat amb La Prin[ipal de la Bisbal, Montgrins

i  Bisbal Jove.

A partir de 1997 s'hi incorpora un segon professor de sol-

feig, és l'antic alumne de tible de l'escola Oriol Oller Torró.

Aquells anys l'Escola Comarcal de Cobla Conrad Saló duia a

terme gairebé tota la seva activitat a Torre Maria.

El  professor de contrabaix joan  Bosacoma es converteix

en el  bra¢ dret de la directora i  l'ajuda en els afers de l'es-

cola j més endavant també comen€a a impartir classes de
solfeig a causa de  l'abundant demanda d,'aquesta assjg-
natura entre l'alumnat. Ajxí mateix l'Oriol Oller, a poc a poc,

també es converteix en un dels pilars de l'escola.

lsabel Castelló amb la cobla de l'escola.
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Lacobladel'escolaenunaactuacióalPavellóFiraldelaBisbal.(Darrered'esquerraadreta)ArturQueteura?,SebastiáSabater,MarcelJoanchic
(BisbalJove),EduardPrats,JackMCGee?iJoanBosacoma,mestredel'escola.(Assegutsd'esquerraadreta)MontseNiás,MireiaLloveras,Reinald
Besalú (Bisbal Jove), Xavier Alsina, Ferran Miás i Josep Bofill.

Els alumnes  més avan€ats,  sovint són  requerits  per fer
alguna  substitució  o   incorporar-se  a  les  cobles  de   la

zona,  principalment a la cobla Bisbal Jove quan  patia al-

guna baixa.

L'any   2000,   l'exalumne   de   l'escola

Gerard Pons Perelló assumeix la tas-

ca de professor de flabiol  i tamborí i

imparteix  les classes a l'esmentada

Torre  Maria.  L'any  següent  ho  dei-

xava,  al  mateix  temps  que  també

prenien aquesta decisió el fins ales-
hores  mestre  de  trombó  i  fiscorn

Josep Pont Figueras (per problemes
de  llavi)  i  també  el  mestre  de  tible

F}aimon Sabater, que se n'havia anat

apartant a poc a poc en comprovar
com de bé funcionava l'escola, de fet

ningú  ens  ha sabut dir en quin  mo-

ment concret la deixa .

L'any 2001  hi ingre5sava joan Manel

Margalef Ayet de mestre de trombó
i fiscorn recomanat pel seu company

a La Principal de la Bisbal, Josep Ra-

mon  Prats (mestre de trompeta de

l'escola).  El  nou  mestre  de  flabiol  i  tamborí va  ser  Oscar

Sánchez Moscatel (flabiolaire de la cobla Ciutat de Girona) i

com a mestre de tible s'hi incorporava definitivament Sal-

lrene Muñoz i Gerard Pons, dos dels alumnes de
flabiol i tamborísorgits de l'escola.

vador Frigola López, un dels alumnes

d'en  Raimon  Sabater  a  qui ja  havia

fet moltes supléncies.

Peró  pel  que  sens  dubte  será  re-

cordat  l'any  2001   en  la  história  de

l'Escola  Comarcal   de  C:obla  Conrad

Saló, és per la ubicació definitiva a EI

Mundial  després  d'una  colla  d'anys

lluitant  i  anant  d'un  lloc  a  l'altre.  Un

bon  regal  del  consistori  de  la  Bisbal

d'Empordá que  amb  la  mediació  de

l'aleshores   tinent   d'alcalde   Dolors

Molina va  resultar  molt  beneficiós  i

complaent per a ambdues parts.

(seguelxenelpropernúmerodelareiilstaSOM)


