
L'Es(®Ia Muhi(ipal le Músi(aL
(®hrafl Saló le la Bisbal fl'Emp®rfla
(®mpleix 40 aLhvs (1)
Per Daimia Dauiu

•:.::trpearLa:,tdeesl:,tpr::Iaec::e,d,:nl:e::s:aa:sdo':,::o:diá

tradició  ceramista,  a  la sardana,  a  la  cobla orquestra  La

Principal de la Bisbal  i a la tradició musical de sempre ben

present.

Una de  les joies de  la vila és  l'Escola Municipal  de  Música

Conrad Saló, que iniciava la seva singladura l'any 1981  per

iniciativa d'un  noi  bisbalenc,  barber d'ofici,  afeccionat a  la

música, a la cobla i a la sardana, en Víctor Peya.

Arribat l'any 2021  i complir-se 40 anys d'activitat docent,

volem fer un recull de la história d'aquesta escola, per totes

les alegries que ens ha donat, per la feina desenvolupada

pels mestres i directius i per ser l'origen d'un extraordinari

planter de bons músics de cobla. Uns mérits benjustificats
i dels que creiem necessari deixar-ne constáncia.

Peró  la  tradició  musical  de  la  Bisbal  d'Empordá  arrenca

molts anys abans. Cap a finals del segle Xvll, el mestre de

capella Pau F]osés va crear com una mena d'inquietud mu-

sical a la vila amb les seves obres polifóniques.

El cantant líric Narcís serra (que es guanyá una merescuda

fama internacional), entre molts altres, ha contribu.i.t amb

més  o  menys  mesura a engrandir el  prestigi  i  la tradició

musical de la població.  No obviem  les desaparegudes co-

bles orquestres locals, Nova Harmonia, La Bisbalenca i La

Moderna, també culpables del característic caliu sardanis-

ta encara avui existent.

Anem, peró, als precedents pedagógics en la vessant de la

sardana i la cobla.

Joan Carreras Dagas
En primer lloc hem de destacar la figura d'en Joan Carreras

Dagas (Girona,  7 de setembre de  1823 -La Bisbal d'Em-

pordá,19 de desembre de 1900).

Després de molts anys exercint una intensa i més que im-

portant tasca docent i  de  4 anys  residint a  Fran¢a,  l'any
1880 s'establí a  la  Bisbal  d'Empordá on  va  residir fins  al

dia de la seva mort i on va exercir d'organista i mestre de

capella de la parróquia. Va viure en una casa que encara es

conserva, situada a l'actual placa Francesc Maciá (la pla€a

del  Surtidor), al  costat del  pont sobre el  rju  Daró,  a l'altra

banda  del  passeig  Marimon  Asprer.  Una  casa  que  avui

acull un establiment hoteler i restaurant (que du per nom

EI Mar de Tasmania).

Va crear una escola de  música a  la població  i  va impartir

classes a una bona colla de músics que després esdevin-

drien cabdals dins la história de la sardana i la cobla. Entre

altres  cal  esmentar  el  flabiolaire  i  compositor  de  sarda-

nes i ballables de Torroella de Montgrí,  Pere Fiigau  i  Poch,

Bc7#€fó, (que amb només  16 anys va fundar l'actual cobla

orquestra Montgrins l'any  1884 de la qual va ser director

i  flabiolaire  fins  a  la seva  prematura  mort);  l'intérpret de

tible i  compositor de  Palamós Josep Casanovas Gafarot,

Pc7/*ero (un  dels  membres fundadors de  l'actual  cobla or-

Joan Carreras i Dagas.



questra La Principal  de la Bisbal  l'any  1888 en  la qual  era
intérpret de tible); també l'intérpret de cornetí, contrabaix

i compositor de sardanes Magne Bosch vives (La principal

de  la  Bisbal,  La  Moderna,  Antiga  Prin[ipal  de  la  Bisbal),  o

el  gran  mestre  i  compositor  bisbalenc josep  Maria Soler

Montaner  (intérpret de  tible  i  flabiol  de  La  Principal  de  la

Bisbal).

En  aquells  anys  eren  molt esperats  entre  els  ve.i.ns  de  la

vila els exámens públics (amb entrada lliure per a tothom),

que el mestre Carreras Dagas efectuava als seus alumnes
a la sala del Casino Bisbalense i en els quals gairebé sem-

pres'estrenavaalgunapecaorquestralquehaviacompost
per a la ocasió.

joan  Carreras  Dagas  va  reunir  una  imF)ortant  col.lecció

bibliográfica  de  temática  musical,  i  entre  moltes  altres

patrulles s'hi van trobar cinc sardanes curtes datades del
segle Xvlll  d'autor desconegut i que fins avui són  les més

antigues que es coneixen.

La seva producció  consta de  més  de  2.000  obres  de  di-

ferents géneres musicals. Carreras Dagas és un d'aquells

músics  i autors mig oblidats de qui  [aldria revisar i  poder

escoltar i gaudir de la seva obra. Tenim constáncia d'algu-

nes iniciatives dutes a terme a la Bisbal en aquest sentit,

especialment  la  de  l'estudiós  Albert  Morcillo,  director  del

Cor Carreras Dagas, amb el qual ha recuperat i ha donat a

conéixer una part de la seva obra.

Lapetjadaquevadeixaralavilalivalguéqueunpetitcarrer

situat al barri antic dugués el seu nom (actualment aquest

carrer és coneix com  a carrer del  F]aval). Actualment una

pla€a  de  nova  creació  (fa  10  o  12  anys),  de  dimensions
considerables, ubicada a prop del Consell Comarcal duu el

nom de placa Carreras Dagas.

Joan C:arreras Dagas també va compondre algunes sarda-
nes, les rT\és conegudes són El tramvia del Baix Empordó .i El

fnc7g/'ner(que inclou uns tocs de cascavell, tal com duien els

antics carruatges).  En podríem  parlar molt més, peró ara

mateix no és el tema a tractar. Per als interessats re[oma-
nem la lectura del llibre /oc7n Correnc75 /' Dc7gc75 escrit per Lluís

Brugués Agustí i Josep Maria Garcia Balda.

Josep Maria Soler Montaner
Un dels alumnes més destacats que doná l'escola de mú-

sica del  mestre Carreras  Dagas va ser josep  Maria Soler

Montaner (la Bisbal  d'Empordá,12 de febrer de  1872  -6

de desembre de 1936), Va dur una intensa activitat docent

a la vila i va ser mestre de molts dels músics que van for-

mar part de La Principal de la Bisbal en els anys següents

i que li valgué el qualificatiu de "el pare de La Principal" que

de vegades hem llegit en algun article. Va ser intérpret de

Josep Maria Soler i Montaner.

flabiol i tamboríi també de tible de La Principal de la Bisbal

a la qual va ingressar amb només  19 anys,  i que va dirigir

entre els anys 1894 i  1912.

Com a compositor ens ha deixat un extens catáleg, entre
altres les sardanes Or//.o l'emblemática Fe5fc7 c7nyc7/que va

dedicar a la Festa Major local i que l'Aplec de la Sardana de

la població ha adoptat gairebé com un himne i [ada any el

segon  diumenge de juny,  al  passeig  Marimon Asprer, s'hi

interpreta de sardana de conjunt.

Jaume Ponsatí Cabarrocas
Seguint amb la história local sobre la pedagogia a l'entorn

dels instruments de la cobla, no podem obviar Jaume Pon-

satí Cabarrocas,  (Sant Sadurní de  l'Heura,  13  de setem-

bre de  1909 -La Bisbal d'Empordá,16 de gener de 2001).

Era un  d'aquells  músics d'abans,  enamorat de  la música,

treballador,  dominava  molts  instruments  i  estava  molt

ben  preparat.   Malgrat  que  tocava  en  cobla  orquestra,
el  que  veritablement  li  agradava  era  la  docéncia.  Era  un

gran mestre amb molta paciéncia que preparava els seus
alumnes per anar a tocar a una cobla orquestra i a mesura

que  els  anava ensenyant els  encaminava  cap  a  l'instru-
ment que millor anava a cadascú.

Jaume  Ponsatí havia estat alumne de  l'anteriorment es-
mentat  mestre  bisbalenc  josep  Maria  Soler  Montaner.



Va actuar a les cobles orquestres locals La Bisbalenca i  la

Moderna. Va residir a la Bisbal d'Empordá bona part de la

seva vida, exactament en una casa de l'aleshores carrer 6
de febrer (actualment carrer 16 d'octubre de 1869), on va

morir.

Va compondre  alguna sardana,  li  recordem  la titulada  [c7

congó de/ ///.r7. d'c7/9uo que s'estrenava a la Bisbal el dia 1  de

juliol de l948, una sardana que va dedicar a emamon, un
dels seus dos fills.

Entre els seus molts alumnes hi haJesús Brasas, Lluís Pla-

ja, jordi surroca, Joamoca i també F]aimon sabater i Josep
Gispert, dos músics que retrobarem de nou en avan¢ar el

present article.

Malgrat no  prodigar-se en  l'ensenyament de cap  instru-

ment de cobla cal fer menció de la professora de música

i piano Francesca Pastells (viuda del doctor Campillo) i per

descomptat de  la també pianista i  professora de  música

bisbalenca de tota  la vida (peró  nascuda a Girona),  Anna

Maria Pardo.

La família Pardo
L'Anna Maria Pardo Marqués (Girona, 2 d'octubre de 1951)

és filla del conegut [onstructor d'instruments, Pere Pardo

F]ustey, (Torroella de Montgrí,13 de gener de 1918 -Pala-

mós, 30 d'octubre de 2004).

Pere Pardo va aprendre aquesta lloable artesania del seu

pare,  Fidel  Pardo,  nascut  al  país  valenciá,  i  que  després
de la guerra d'África va fer de carabiner i, com a tal, va ser

destinat a diversos indrets.  Entre d'altres a la població de

l'Estartit on es va casar. Com que era ben manyós i entre

altres coses,  arranjava els  rellotges dels companys,  l'any

1916 va muntar una rellotgeria a Torroella de Montgrí. Al-

guns músics torroellencs quan es trobaven amo.i.nats i co-
neixedors de la seva habilitat,  li confiaven  les reparacions

Anna Maria Pardo i Víctor Peya.

dels  respectius  instruments.  Un  dia  en  Víctor  Bou  (tible

dels Montgrins i cosí del compositor Vicen€ Bou) el va en-

grescar a fer una réplica del seu tible, així comen€ava tot.
Com que se'n sortia de tot i la nova activitat li anava for€a

bé,  un temps després  la família es traslladava i  fixava la

residéncia a la Bisbal d'Empordá on tenia més opcions la-

borals en haver-hi diverses cobles i músics en actiu.

El  seu fill  Pere  havia estudiat música amb  alguns  músics

bisbalencs i va formar part de les cobles orquestres locals

Nova Harmonia i la Moderna.

En  Pere  a  poc  a  poc  va  rellevar  el  seu  pare  en  la tasca

de  construcció  i  reparació  d'instruments  de  cobla  i  es va

convertir en  un veritable especialista reconegut arreu  de

Catalunya,  feina que  li  fou  premiada amb guardons  i  im-

portants  distincions.  Fins  i  tot és  autor d'algun  enginyós
invent que res té a veure amb la música.

lmaginem  que tot aquest ambient musical  va despertar
l'interés de l'Anna Maria que va fer la carrera de piano. Els

va iniciar amb l'abans esmentada mestra local Francesca

Pastells i els continuá al Conservatori de Música de Girona

i al Conservatori del Liceu de Barcelona.

El  10 dejuliol de 1972 es va casar amb en Víctor Peya F2u-

bau (La Bisbal d'Empordá 22 d'octubre de 1948), una per-

sona fonamental d'aquest relat.

Un  cop casats van voler crear una escola de  música pri-

vada a la Bisbal. Ho van intentar en diverses ocasions du-

rant els anys 1973 i 1974 sense aconseguir-ho. Finalment,

l'any  1975 neix per fi  l'escola, en  la qual també exercia de

professora  la ja traspassada  pianista Anna Vallespí (filla
del  prestigiós contrabaixista dels Montgrins i  La Principal

de la Bisbal, Josep Vallespí Pólit, P/tu).

L'es[ola de música de l'Anna Maria Pardo en un principi es

va ubicar als  baixos de  l'Escola de  Formació  Professional

de la Bisbal, després es traslladá a la planta baixa dels Pi-

sos dels Mestres del col.legi joan de Margarit i un cop van

desvincular-se  del  tot  de  la  que  seria  l'Escola  Comarcal

de Cobla (el  1989), per sempre més han exercit als baixos

d'una  casa del  carrer Amor  Filial.  Una  escola  que  durant

una colla d'anys ha estat un referent musical de la vila i ha

contribu.i.t en  gran  mesura en  la formació de  molts joves

músics bisbalencs i de pobles ve.i.ns. Van traspassar-la tot

just fa un parell o tres d'anys a una antiga alumna, la Núria
Tura de F]upiá, intérpret de guitarra clássica.

Víctor Peya Rubau
El pare d'en Víctor Peya treballava en una barberia situada

a la carretera (el  conegut carrer de Les Voltes,  aleshores

Avenida  del  Generalísimo).  Aquesta  barberia  es  coneixia

entre els ve'i.ns com a "can  Carreras", el  propietari es deia



Josep  Carreras  i  era  oncle  avi  del  tenora  bisbalenc  jordi

C:arreras Botey. Un dels treballadors era en Josep Puig Gili,

e/ Gc7f  L/€// (un  dels  destinataris  de  la sardana  En  We/c7 Í. e/

Gc7f L/e//que l'Emili Saló va escriure i va signar amb el pseu-

dónim de Pau  Marons). Josep Puig,  e/ Gc7í L/e//, era un gran

sardanista,  i  durant mitja vida va ensenyar a ballar-ne a

tothom, de manera incansable, en un local que hi havia a

Les Voltes anomenat I'Alianca.

Quan el senyor carreras es vajubilar va traspassar la bar-
beria al  pare Peya.  En Víctor hi va treballar uns anys i allá

va fer moltes coneixences.  Ouan el  seu  pare es va jubilar

van  tenora  la  barberia  definitivament  (aleshores  ja  era

casat amb l'Anna Maria Pardo) i des d'aleshores en Víctor

va treballar de comercial durant 30 anys, els 15 darrers en

una empresa d'energia solar.

Víctor Peya de sempre ha estat un gran afeccionat a tota
la música, a la cobla i a la sardana i en estar casat amb l'An-

na Maria, l'afecció va seguir i es va accentuar.  És músic de

formació prácticament autodidacta, de jove havia tocat la

guitarra i el baix en alguns grups i durant 25 anys ha cantat
(té bona veu) en el grup Terral de música mediterránia. Tal
com ell mateix ens ha manifestat, li agrada tant la música

que  en  seria  un  incondicional  de  la de  qualsevol  part del
món on visqués. Per tot plegat va fer moltes amistats dins

el món de la música i la cobla.

La barberia era freqüentada per molts músics de les con-

trades que el posaven al dia de tot, entre altres el tenora

josep Gispert (aleshores a la cobla orquestra  Montgrins),

que  malgrat  ser  nascut  a  Púbol,  residia  a  Torroella  de
Montgrí.  En  Gispert sovint li  parlava del jovent que  havia

sorgit de les escoles de cobla de Blanes i de Sabadell. A en

Víctor li va agradar aquella iniciativa, era una aposta de fu-

tur necessária, i a poc a poc s'anava engrescant més i més.
Va parlar-ne molt i molt amb en josep Gispert i també amb

altres amics músics com en F]aimon Sabater (aleshores ti-

ble de  la cobla orquestra Selvatana)  i  d'aquesta manera,

d'aquelles  converses,  anava  prenent for€a  la  intenció  de

Un parell de documents aportats per Víctor Peya.

El grup Terral de música mediterránia. Víctor Peya hi va cantar 25 anys.

crear  una  escola  de  cobla  i  una  cobla  infantil  a  la  Bisbal

d'Empordá.

C:om si fos per a l'escola de música de la seva muller, va [o-

men€ar a preguntar i assessorar-se de totes les qüestions

jurídiques,  permisos,  la manera d'optar a subvencions i  la

paperassa necessária, per crear-la. Alguns se'l van creure
i d'altres no.

Des del  primer dia va rebre total  suport de  l'Ajuntament

de la Bisbal, que posá a la seva disposició els seus serveis

jurídics pel que fes falta.

Aviat s'adoná que fer una escola de  cobla només a nivell

local era del tot inviable, els comptes no sortien per enlloc,

les  despeses  de  muntar  i  mantenir  una  infraestructura

d'aquestes característiques eren c:onsiderables i els pos-

sibles ingressos de cap manera ho podien suportar.

Quedava molt per fer i les dificultats i preguntes eren en-
cara  més:  de  quina  manera?,  com  s'havia de fer?,  quan?,

qué calia fer?, quin camís'havia de seguir?

Amb l'ajuda del primer alcalde de la democrácia de la Bis-

bal, en Joan Hugas Duran, van anar estru[turant les bases.
Entre  moltes altres,  la de fer uns estatuts revisant una i

altra vegada antics documents d'abans de la guerra per si
algun els podia servir de referéncia, peró cap s'h ajustava

i res va ser d'utilitat.

Es van  iniciar contactes amb  la Generalitat de Catalunya

(de  l'etapa  de  Josep  Tarradellas)  mitjan€ant  l'aleshores
Conseller de Cultura Pere Pi Sunyer.

La Generalitat va demanar que el projecte fos més consis-

tent, de més envergadura, més global i, per tant, amb més
fonament.  Aleshores  es  va  decidír que  l'opció  que  oferia

més garanties era fer una escola a nivell comarcal per im-

plicar les poblacions ve.i.nes.



Una fotografia actual de Víctor Peya amb la guitarra al seu estudi (ple de música).

Víctor Peya durant l'any  1980 (i fins i tot abans), va visitar

personalment cadascun dels ajuntaments de  la comarca
(amb  totes  les  dificultats  previsibles  i  imprevisibles),  per

explicar la idea, que no era altra que la creació d'una escola

gratu.i.ta per aprendre els instruments de la cobla adre€ada
als joves  i  la posterior formació  d'una cobla infantil.  Des-

prés  de  moltes  visites  la  majoria  de  poblacions  del  Baix
Empordá s'hi van adherir, peró aixó encara no era cap ga-

rantia, només era una intenció manifesta (tal com havien

demanat), i un pas més per cercar ajudes.

Aquestes converses donaven lloc al compromís de formar

el  Patronat Escola de Cobla Comarcal, integrat pels muni-

cipis que van apuntar-s'hi.

L'Ajuntament s'hi  va implicar des del  primer dia,  encarre-

gant-se de totes les gestions i de l'administració, atenent
i  solucionant  els  problemes  que  anaven  sorgint.  La  idea

agradava,  peró  el  procés  a  seguir  era  llarg,  feixuc  i  ca-

lia trucar moltes  portes,  multitud  de  converses  i  anades

a  la  Diputació,  a  la  Generalitat de  Catalunya,  al  Ministeri

de  Cultura a Madrid  (encara no s'havia produ.i.t el traspás

de  competéncies a la Generalitat),  on  en  Ví[tor va  haver

d'escoltar el to burlesc del ministre, notari major del regne

i membre de la F]eal Academia de Jurisprudencia y Legisla-

ción, don  Pio Cabanillas Gallas, (membre del govern fran-

quista,  UCD  i  PP),  comparant  l'escola de  cobla amb  "una
escuela de castañuelas''.

Era tot ben complicat, tenir paciéncia era essencial perqué

els problemes es suc[e.i.en un darrere l'altre sense treva, el

més inversemblant és que prácticament ho va dur a t:erme

Víctor Peya, en solitari.

En totes aquestes gestions i trámits cal destacar l'extra-

ordinária  ajuda  rebuda  de  Trinitat  Neras,  filla  de  Begur  i

diputada del  Baix  Empordá que amb  el  cárrec que tenia,

preparava les trobades i reunions amb els estaments ofi-
cials als quals en Víctor difícilment podia accedir, ni sabia el

camíaseguir.

Per evitar els despla€aments dels alumnes de les pobla-

cions  del  Baix  Empordá fins  a  l'escola de  la  Bisbal,  es va

intentar fer com unes subseus, peró els consistoris no van

voler destinar un  espai  a aquest  menester  i  les  úniques

poblacions que s'hi van avenir van ser Palafrugell i Begur, a
més de la Bisbal d'Empordá.

La seu de  La Bisbal  d'Empordá era clau, ja que a més de

disposar des del primer dia de l'espai i el material de l'esco-

la prjvada de l'Anna Maria Pardo, també oferia la possibili-

tat de reparar l'instrument al taller d'en Pere Pardo.

Amb la inestimable ajuda del  gabinetjurídic del consistori

bisbalenc, es van fer els estatuts i es van presentar als es-
taments oficials, primer de tot al conseller de Cultura de la

Generalitat de Catalunya, Max Cahner.

Tal  com  hem  llegit en  un  document el  dia  15  de gener de

1981  Víctor Peya era facultat pel consistori  bisbalenc per

iniciar les gestions,  visites  i  converses amb  la finalitat de

formar una cobla  infantil  i  la creació  d'una escola  i  poder

aconseguir les ajudes i subvencions dels estaments ofici-

als. A partir d'aquíamb totes les formalitats complimenta-

des, ja es podia optar a subvencions.

Tot estava encarrilat  i  el  projecte  anava prenent consis-

téncia i per tant guanyava credibiljtat.

Víctor Peya en tot moment va rebre el suport dels seus
amics  músics  F]aimon  Sabater  i  josep  Gispert,  així com

també  l'ajuda  d'alguns  sardanistes  locals,  entre  ells  jo-

aquim  Juanola  Heras,  Ou/.mef,  i  en  Lluís  Frigola Torroella,

dues persones summament importants especialment en
els inicis i en la consolidació del projecte.



Aquell 1981
Ja s'havien escollit els professors de cada instrument, tots
ells de reconegut prestigi, tenint en compte que el seu lloc

de residéncia no fos gaire allunyat de la Bisbal d'Empordá.

Uns mestres que sabent de les dificultats inicials, es van

oferir a donar les classes sense cobrar fins que el projecte

estigués consolidat del tot,  un  gest a agrair,  peró que en

Víctor Peya no va acceptar de cap manera.

Les classes eren completament gratu'i.tes i l'escola deixa-

va  l'instrument  a  l'alumne.  Segons  es  va  acordar,  l'única

despesa que aníria a cárrec dels pares era la del vestuari.

Quan,  més endavant,  la mainada va comenEar a tocar al
carrer i calia anar ben vestits i tots iguals, van adquirir els

vestits  per a  cadascun.  L'escola  deixava  l'elecció  a  criteri

dels pares i alumnes, només demanava un mínim de res-

ponsabilitat i  serietat.  Es va crear un  régim  intern  per als
alumnes, pares i mestres.

Tota la feina grossa s'havia fet durant l'any 1980. L' Escola

Comarcal de Cobla iniciava la seva activitat docent a princi-

pis de l'any 1981, sense ubicació fixa, mancances i encara
amb molt per fer.

L'aportació  dels  ajuntaments  ve.i.ns  era  molt  minsa  i  no-

més es van comprometre a cobrir les despeses de despla-

cament dels seus alumnes.

El  s de juliol  de  1981  moria a  la clínica l'Alianca de  Girona

el  mestre Conrad Saló i  Ramell,  i just el dia abans de l'en-

terrament,  l'Ajuntament va convocar un ple extraordinari

amb dos punts a tractar: decretar el condol per la mort del

mestre  Saló  i  [om  que  hi  mancava  el  nom,  es  va  decidir

que l'Escola Comarcal de Cobla dugués el  nom de tan  in-
signe músic a proposta de l'alcalde de la Bisbal.

Aquest ple va servir per donar forma jurfidica al  Patronat

Escola de Cobla Comarcal que igual que l'Escola també va

afegir al seu nom el del mestre Saló. A partir d'aquest ple,

el Patronat Escola de Cobla Comarcal Conrad Saló entrava

en funcionament plenament legalitzada, gestionat per una

La Bisbal d'Empordá, el pont vell sobre el riu Daró.

Conrad Saló i Ramell (Granollers, 4 de desembre de 1906 -Girona, 8 de

juliol de 198i). La seva família era originária de Palau Sator i feien de
fusters i de músics i van estar molt vinculats a La Principal de la Bisbal.
En Conrad va estudiar a l'Escolania de Montserrat i després a l'Académia
Casals. lnstrumentista de piano, fiscorn i violí. Va ingressar a La Principal
de la Bisbal l'any 1923 on sempre va fer de segon fiscorn i pianista, l'any
1935 n'assumeix la direcció que va ostentar fins que es va retirar l'any
1977, i es va mantenir com a director honorari fins a la seva mort. Amb
el seu mestratge la cobla bisbalenca va assolir unes cotes de perfecció i
afinació mai vistes. Autor de multitud d'arranjaments i d'una setantena
de sardanes de factura impecable, escrites amb una gran cura fins al
mínim detall. Un dels genials noms de la história de la sardana i la cobla.

junta integrada per membres nats de base degudament
escollits  i  membres  electes  representant  les  institucions

tal com decretava la llei de la Generalitat de Catalunya.  EI

primer president del Patronat va ser l'aleshores alcalde de
la Bisbal d'Empordá, joan Hugas Durán.

Ningú, ni tan sols el matejx Víctor, s'havia plantejat en cap

moment un nom per a l'escola, ja els estava bé el d'Escola

de Cobla Comarcal, de fet només volien que anés tot en-

davant i entrés en funcionament, ningú va manífestar cap

objecció  i  es va acceptar de  bon  grat el  nom  del  mestre

Saló.

EI  Patronat Escola de Cobla Comarcal Conrad Saló va sig-

nar un conveni vitalici amb la Generalitat de Catalunya que

li  garantia unes aportacions  económiques directes  per a

l'escola que cobria totes les despeses i que, en ser vitalícia,

assegurava el futur i la continu.i.tat de l'escola.  Entre algun

altre  mínim,  la  condició  indispensable  era  l'ensenyament

en exclusiva dels instruments de cobla.

Fins a l'arribada de la primera aporta[ió del conveni signat

amb  la Generalitat,  les despeses  i  les  nómines dels  pro-

fessors es van afrontar amb petites aportacions de la Di-

putació i ajuntaments.

En  un document que  hem tingut ocasió de llegir,  el  28 de

gener de l 982, l'Ajuntament de la Bisbal confirmava la tra-
mesa de la subvenció de la Generalitat de Catalunya amb

un import d'  1.080.000 pessetes per a l'Escola Comarcal

de Cobla Conrad  Saló,  destinada a la compra dels instru-



ments segons el pressupost que s'havia presentat el dia 1

de setembre de 1981. ja havien comprat els instruments a

la botiga de música del senyor josep Gravalosa de Girona,

que va lliurar de  bon  grat els  instruments a l'escola sen-
se  cobrar i  esperant-se fins a l'arribada de  l'aportació  de

la Generalitat.  El  senyor Gravalosa va anar a comprar les

tenores,  els tibles,  els flabiols  i  els tamborins a casa d'en

Pere Pardo, que amb ánim de col.laborar els hi vengué per

un  preu simbólic, gairebé irrisori, així la compra de l'escola

es va pagar globalment a la pertinent factura i així evitar

possibles suspi[ácies.  La subvenció gairebé va cobrir l'im-

port de la compra, va faltar una mica.

En Víctor Peya s'havia fet un tip de lluitar i de picar pedra,

peró  la  perseveranca donava els  seus fruits  i juntament
amb  els  [ol.laboradors  es  van  sortir amb  la seva.  El  que

poca gent pot imaginar-se és tot el neguit que en Víctor va
haver de suportar a nivell personal fins a aconseguir-ho, ja

que tal [om hem dit ho va dur a terme prácticament ell sol,
una tasca gairebé  inimaginable  en  l'actualitat i  recordem

que eren uns anys de canvis amb el retorn de la Generali-
tat i sovint no es sabia del tot el camía seguir. Malgrat te-

nir el suport d'alguns col.laboradors i  l'assessorament del

consistori  bisbalenc,  no  ens  és  difícil  imaginar-nos  totes

les complicacions burocrátiques i  mals de cap que li com-

Víctor Peya al costat dels darrers instruments constru.i.ts pel seu sogre
Pere Pardo, una tenora i un flabiol metál.Iic i també de la mítica fotogra-
fia de la cobla de l`escola de l'anv 1985 amb la qual en el seu dia el van
obsequiar.

Monument a la Bisbal i anagrama de l'Escola Comarcal de Cobla Conrad
Saló, que iniciava la seva activitat docent l'any 1981.

portá,  peró  ha valgut la pena i  l'es[ola ja fa 40 anys que
forma músics tal com era la seva intenció, aquell  objectiu

está assolit amb escreix i  el  planter sorgit és  poc menys

que impressionant.

L'abans esmentat joaquim Juanola va ser un altre puntal

del projecte, era un gran sardanista amb moltes amistats
i una persona encantadora. Tenia una gestoria i una agén-

cia d'assegurances i estava ben situat económicament. En
Víctor era un negat en qüestions de números.  El concurs

d'en Quimet Juanola en les qüestions de comptabilitat i de

pressupostos va ser important en els inicis de l'escola i en
els anys següents. Malgrat que no ho hem pogut contras-

tar degudament,  diverses  persones ens  han  manifestat

que  la seva implicació era tal  que,  en  ocasions,  quan  feia
falta,  havia avan€at diners de la seva butxaca, i que ni es

preocupava de recuperar-los. Malauradament va tenir un
inesperat trist final  i va morir el  mes de mar¢ de  1995 als

63 anys d'edat.

Quan Víctor Peya va manifestar la idea de muntar una es-
cola de cobla, molta gent va confiar-hi, peró d'altres, mal-

grat ser sardanistes, van  preferir mantenir-se'n al  marge
incomprensiblement.   El   mestre  Conrad  Saló,   bon  amic

d'en  Víctor  Peya,  no  va  mostrar  gaire  interés  al  principi,

era reticent i semblava talment no creure que la iniciativa

fructífiqués, peró a mesura que tot plegat va anar prenent
forma, va interessar-se més i més i aconsellá en diverses

qüestions  en  Víctor.  Aleshores  el  mestre  Saló ja  estava
malalt i malauradament no va poder gaudir de l'escola. Mai

sabrem quin hauria estat el seu grau d'implicació.

(Segueix en el proper número de lo revi5ta SOM)


