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•:. El funcionameht de I'escola

Els  professors del  centre eren  músics d'aquells  de

la vella escola,  que  havien  rebut  les  ensenyances  musi-

cals  d'altres  músics  anteriors  i  es  van  haver  d'espavilar

pel  seu  compte  i  treballar  molt fins  assolir  un  bon  nivell
en una época en qué no existien les facilitats actuals i so-

vint inabastables económicament.  Un cop a I'escola, cada

mestre va aplicar la seva particular metodologia fruit de

les  ensenyances que  havia rebut  i  l'experiéncia adquirida

com  a  professional.  Un  estil  antiquat?  Potser sÍ,  peró  el

cert és  que  els  alumnes  van  aprendre  rápidament  i  ben

aviatja es van comencar els assaigs d'una cobla multitudi-

nária que dirigia molt complagut en F]aimon Sabater i que

progressava dia a dia.  Feien els assaigs a Can  Met i  més
endavant a  les  dependéncies  del  Castell.  C:ap  a finals  de

1983 i durant el 1984 comen€a a tocar tímidament i espo-

rádicament al carrer, principalment a la Bisbal i poblacions

properes adherides al Patronat.

En aquesta etapa volem destacar la figura d'un altre col-

laborador del  projecte i  bon  amic d'en Víctor Peya,  era el

conegut sardanista bisbalenc Lluís Frigola Torroella, propi-

etari d'un taller de cerámica a la barriada de l'Aigüeta. Gai-

rebé cada dia acollia a casa seva multitud de mainada de

la vila als quals ensenyava a ballar sardanes malgrat estar

impossibilitat i  ben  sovint amb  un  bon  berenar de  propi-

na per a tots. Va formar algunes colles sardanistes amb
l'ajuda de les seves dues filles i les duia als concursos amb

autocar.

Quan en víctor li va demanar ajuda no va dubtar ni un mo-
ment i tal com li va proposar en Víctor, sovint s'enduia tota

la cobla de  l'escola amb  l'autocar (de  vegades  més  d'un),

per tocar on anaven  les colles i així anar adquirint experi-
éncia i perdre la por de tocar amb públic.

Unes  sortides  que,  com  hem  dit,  gairebé  sempre tenien

com a destí les poblacions adherides al Patronat, que any
rere any mantenien el compromís refermat en un ple dels

respectius consistoris.  En els anys successius, altres mu-

nicipis que no ho havien fet en  un  principi, també s'hi van

afe8ir.

En  aquestes  actuacions  en  Víctor,  amb  l'ajuda  d'algun

músic  o  algun  col.laborador,  aprofitava  per  fer  alguna

xerrada a l'entorn de la cobla, els instruments... i de vega-

des amb alguna espectacular interpretació dels mestres

de  mostra, tot amb  la intenció d'engrescar la mainada i

així de vegades aconseguien  despertar l'interés d'algun

jove que, al cap de pocs dies s'hi apuntava. Aquest treball
de camp, que de vegades també feia el mateix Víctor en
solitari, va ser fonamental  en  aquells anys i  mai  ho van

deixar de costat,

Assaig de la cobla de l'escola a Can Met, any 1984. (Drets d'esquerra
a dreta) Narcís Comas, Joan Vilanova (fill), Joan Vilanova, Ramon Coll i
Josep Gispert. (Asseguts d'esquerra a dreta) Jordi Puig, Carles Teixidó,
Lluís Turet, Jordi Carreras, Josep Coll i Miquel Artigas.



Assaig de la cobla de l'escola a Can Met, anv 1984, Hi veiem els trompe-
tes Narcís Comas i Joan Vilanova, els fiscornaires Pere Minoves i Elias
Rovira i la Teresa Estany al contrabaix. També els tibles Jordi Puig, Carles
Teixidó i Lluís Turet, i els tenores Jordi Carreras, Josep Coll Ferrando i
Miquel Artigas.

Entre altres sortides de la cobla de l'escola, una de les més

recordades va ser l'anada a Nuremberg (Alemanya) acom-

panyant aquestes colles sardanistes.

En  ocasions,  en  Víctor  Peya  organitzava  concerts  amb

grups de música d'amics seus o altres activitats culturals
similars, per recaptar fons per a l'escola.

L'any  1985  deixava  l'escola el  director  i  coordinador joan

Pons Joanmiquel que havia guanyat una pla¢a de violinista

en  una orquestra a Madrid  i  el  lloc  de  director va quedar

vacant durant uns anys.  Mentrestant la direcció  musical

de  la  cobla  de  l'escola  continuava  en  mans  d'en  Fiaimon

Sabater i quan ell no podia se n'encarregava Joan Vilanova.

Aquell  mateix  any  es  decidia  comprar  els  vestits  per  a

tots els joves components de la cobla (pagats pels pares)

Mítica fotografia de la cobla de l'escola davant del Castell, any 1985.
(Drets d'esquerra a dreta) Raimon Sabater (director), Narcís Coma, Joan
Vilanova, lsabel Castelló, Emili Sunyer, Antoni Giner (professor de trom-
bó i fiscorn), Joan Prats, Josep Pont, Pere Minovas, Marcel luanchich,
Elias Rovira, David Martí, Jordi Bonaventura i Teresa Estanv. (Asseguts
d'esquerra a dreta) Susanna Artigas, Gerard Pons, Lluís Batllosera, Juli
Canals, Marc Coll, Carles Teixidó, Jordi Puig (nebot de Raimon Sabater),
Lluís Turet, Jordi Carreras, Josep Coll, Miquel Artigas i Gabriel Castelló.

Qui volia la podia comprar enquadernada.

i recent estrenats es van aplegar tots (mancaven alguns
alumnes) a la pla€a del Castell de la Bisbal d'Empordá i van

fer-se una fotografia que avui és tot un document históric.

Una fotografia que qui  la volia,  la podia comprar deguda-

ment emmarcada.

L'any  1985, l'Escola Comarcal de Cobla Conrad Saló incor-

porava Marta Giner de professora de solfeig. La Marta és
filla de l'Antoni Giner, aleshores també mestre de l'escola.

Tot anava prou  bé,  i els joves músics  més avan¢ats eren
requerits, cada cop més, per anar a fer substitucions a les

cobles: el nivell musical dels nois de l'escola de la Bisbal i el

seu bon fer era reconegut arreu.

Com  a curiositat podem  esmentar que el  primer alumne

de l'escola que va marxar per tocar com a membre fix en

una cobla va ser el fiscornaire Pere Minoves de Palamós

que si ens ho han indicat bé, es va incorporar a la [obla Ca-
daqués.  Així mateix,  el  primer alumne  de  l'escola que  va

compondre una sardana va ser el tenora de  Foixá, josep

Coll  Ferrando,  que  l'any  1997  iniciava  la seva  carrera  de

compositor amb la sardana /nqu;'efuc/5/.w€n/./5,

L'any 1987 era el mestre de flabiol i tamborí, F]icard Parés,

que deixava l'escola perqué va canviar de  població de  re-
sidéncia.

Agafava  el  relleu  el jove  Lluís  Batllosera  F2ibas  de  Pala-

frugell,  que  havia  estat  un  dels  seus  primers  alumnes.

Aleshores Lluís Batllosera realitzava estudis a l'Abadia de

Montserrat i  amb  els anys esdevindria un  gran  intérpret

de flauta travessera. Malauradament no hem pogut loca-
litzar-lo i per tant, poc més podem afegir d'ell, només que

en les actuacions de la cobla de l'es[ola, aviat va mostrar

El grup de professors de l'Escola Comarcal de Cobla Conrad Saló, anv
1986. (D'esquerra a dreta) F¡aimon Sabater (tible i director de la cobla del
centre), Joan Vilanova (trompeta), Antoni Giner (trombó i fiscorn), Marta
Giner (solfeig), Josep Gispert (tenora) i Ricard Parés (flabiol i tamborí).



una gran capacitat interpretativa com a solista; recordem

la interpretació de la sardana obligada de flabiol,  En Penef

Bc7rrÉiíió(F]icardviladesau).

Marta Giner Pujol,
mestra de solfeig
(Palafrugell, 20 de novembre de 1963). S'inicia en la música

rebent les  primeres  lli€ons de solfeig del  seu  pare Antoni

Giner i aviat comen¢a a tocar la flauta i la guitarra. Realitza

els primers estudis de piano a l'escola Vedruna amb la ger-

mana Núria F]ota. Més tard assisteix a classes particulars

de solfeig i piano amb Montserrat Tibau i fa els exámens

al  C:onservatori  de  Girona.  Acabat  l'institut,  s'instal.la  a

Girona, estudia magisteri  a l'escola de mestres (espe[ia-

litat de ciéncies) i assisteix a classes al Conservatori  lsaac

Albéniz de Girona.  Estudia amb els mestres josep Viader,

Maria Ángels  Alabert  i  Josep  Cassú,  entre  d'altres.  L'any

1985  s'incorpora  com  a  professora  de  solfeig  a  l'Escola

Comarcal de Cobla Conrad Saló on imparteix les classes de

llenguatge  musical  fins al  curs  1990-91.  Durant aquesta

época continua els seus estudis de piano amb l'Anna Maria

Pardo i la seva formació pedagógica i musical a l'Escola de

Pedagogia lreneu Segarra.

Ha estat professora de música a l'escola Barceló i  Matas

de Palafrugell i des del curs 1997-98 a l'lNS La Bisbal de la

Bisbal  d'  Empordá.  Des  de  l'any 2012  codirigeix amb  F]ita

Ferrer la Coral  Els Virolets de l'Escola de Música de  Pala-

frugell -Conservatori l'Energia.

Els Premis Cohrad Saló

En  tornar  d'un  dels  concursos  de  composició  celebrat a

Barcelona dels Premis joaquim Serra, en Víctor Peya,  in-

cansable  emprenedor  com  era,  tingué  una  nova  brillant

idea que no era altra que la creació d'un certamen  musi-

cal de composició de sardanes a la seva vila. Un certamen

Els membres del jurat de les dues primeres edicions del premi conrad
Saló. (D'esquerra a dreta) Emili Saló, Josep Viader, Lluís Albert, Manel
Sader Puigferrer, Rafael Ferrer (jurat), Víctor Peya, Anna Maria Pardo,
Pepita Blay i Joaquim Juanola.

que des del primer dia s'anomena Premis Conrad Saló, en
homenatge a tan insigne músic, director i compositor, que

tant  ha contribu.i't a  enaltir  la  cobla  i  la  sardana,  malgrat

que ell mai va ser partidari dels concursos que, al seu en-
tendre, eren més aviat mediátics que seriosos.

En Víctor Peya en va ser un dels principals impulsors i igual

que havia fet en  la creació de l'Escola Comarcal de Cobla,
es va envoltar de col.laboradors i amics. A més la Genera-

litat de Catalunya, la Diputació de Girona i l'Ajuntament de

la Bisbal  d'Empordá també s'hi  van  implicar aportant les

imprescindibles subvencions per dur-lo a terme.

Es va formar una comissió  organitzadora composta per

gent vinculada a la sardana i a l'aplec  local,  de  l'escola de
cobla i de l'Ajuntament.

A diferéncia d'altres  concursos,  es va voler tenir cura de

mantenir el  máxim  rigor i  objectivitat.  Des del  dia en qué

I'Ajuntament anunciava  la convocatória,  els  compositors

interessats  podien  enviar la seva obra a la secretaria del

consistori bisbalenc amb el pertinent pseudónim. El mem-

bres del jurat, el  nom  dels quals es  mantenien en  secret
fins  al  dia  de  la final,  escollien  les  pliques  de  les  sarda-

nes finalistes  poc abans del  concert final.  Les  particel.les

d'aquestes sardanes es lliuraven a les cobles participants

el  mateix dia del  concurs  per fer l'assaig previ,  desconei-

xen encara el nom de l'autor i d'aquesta manera s'evitaven

suspicácies i possibles intérferéncies, A més del premi que

atorgava el jurat, el públic amb les seves votacions escollia

el premi popular. Cap dels autors que havien enviat la seva

composició sabia si s`havia escollit entre les finalistes fins

al  mateix dia del  concert, al  que sovint assistien. Tots els

autors de les sardanes finalistes, premiades o no, eren ob-

sequiats amb una peca de cerámica del prestigiós artista
local Vilá-Clara. El certamen era biennal.



La primera edició dels Premis Conrad Saló tingué lloc l'any

1983 al  local del desaparegut cinema Olímpia situat a les

conegudes Voltes de  la Bisbal  d'Empordá amb  la partici-

pació de les cobles La Principal de la Bisbal i Montgrins, un
acte  presentat per Francesc Sánchez  Carcasses  i Jaume
Nonell  i entre els convidats, la família del mestre Saló en-

capcalada per la seva viuda,  Maria Pietat F2ulduá.  El jurat

estava format per  Emili  Saló,  Lluís Albert,  Manel  Saderra

Puigferrer,  josep  Viader  i  Rafael  Ferrer.  La sardana gua-

nyadora va ser /ogu;.ne/.c7nf de Josep Prenafeta.

La segona edició (s'hi van  presentar 29 obres), tingué lloc

el  16 de mar¢ de  1985, en el  mateix indret que l'anterior, i

amb la participació de les mateixes cobles, presentadors i

membres del jurat. Va resultar guanyadora del  Premi  del

Jurat i també del  Premi  Popular la sardana M d'c7morde
F]icard Viladesau. Aquest acte es va aprofitar F)er presen-

tar oficialment en  públic  la cobla de  l'Escola Comarcal  de

Cobla Conrad Saló, que dirigida per joan Vilanova va inter-

pretar  la  sardana  f?econd c/€  Cc7/e//c7 (Vicen€  Bou).  Malgrat

que era la presentació oficial, just el divendres anterior, dia
8, havien fet una actuació a la sala de Can Met (l'antic café

amb sala de ball, que en Fiicard Lloveras cedia desinteres-

sadament a l'escola per als assaigs).  Val  a dir que  Fiicard

Viladesau obtindria aquest guardó en  dues edicions  més

perlessardanes5c7/f55c7rdc7n/'5fc7(1990)iMc7rí'no(1992).

Després  d'aquestes  dues  primeres  edicions,  Víctor  Peya

deixava d'estar al  capdavant de  l'organització que a par-

tir d'aleshores  resta en  mans de  l'Ajuntament bisbalenc.

El  certamen es va seguir convocant els anys  1987,1990

i  1992.  Malauradament no hem  pogut esbrinar si  la cobla

de  I'escola va actuar-hi  cap altra edició.  El  que sí que sa-

bem és que la cobla Bisbal jove, després de presentar-se

poc abans, va ser convidada a manera de promoció a l'edi-
ció de l'any 1990 i hi va interpretar un parell de sardanes.

Aleshores es va deixar de convocar per no disposar d'un

local  adient.  El  propietari  del  cinema Olímpia el  va vendre

(actualment és  un  supermercat).  El  concurs  es  reprén  el
2008 un  cop finalitzades  les obres que  l'Ajuntament ha-

via fet a l'edifici de EI Mundial que havia comprat i que en-

tre  altres  dependéncies  comptava amb  un  auditori.  Des

d'aleshores s'ha dut a terme sense més incidéncies, amb

carácter biennal.

L'any  2020 s'havia de  celebrar la  12a edició,  peró  la pan-

démia provocada per la covid-19 ho va impedir igual que la

celebració del 58é Aplec de la Sardana local.

Com  hem  esmentat anteriorment,  Víctor  Peya va dur a
terme  moltes activitats  per promocionar i  recaptar fons

per a l'escola: ell feia la proposta, se'n preocupava, se n'en-
carregava de tota l'organització  i  l'Ajuntament (que tenia

els  mitjans),  la  convocava.  Una d'aquestes  propostes va

Tres fotografies de la segona edició dels Premis Conrad Saló, celebrada
el i6 de mar[ de i985, al cinema Olímpia, en qué es presentava ofici-
alment la cobla de l'Escola Comarcal de Cobla Conrad Saló. Tres fotos
amb evidents deficiéncies, peró avui tot un document históric. La ter-
cera és el lliurament dels premis, en la qual observem entre d'altres, la
preséncia de la senvora Maria Pietat Rulduá (viuda del mestre Conrad
Saló) i les peces de cerámica per als autors participants. (Fotos cedides
per Víctor Peya).



ser  E±J  Simposi  per l'oficicilitcit del5  instruments de coblo c+ue,

convocat per l'Ajuntament de  la Bisbal  d'Empordá,  es va

dur a terme el cap de setmana del 24 i 25 d'abril de 1985

a la sala de  la Mútua Bisbalenca amb  la intenció de  nor-

malitzar  j  potenciar  l'estudi  i  el  reco-

neixement  dels  nostres  instruments  i

garantir i facilitar-ne l'ensenyament en
el  futur.  Hi  va  haver  les  següents  po-

néncies:

1   Problemático   del   reconeixement  dels

instruments de cobla, a cárrec de]Eiu-
me Cristau Brunet.

i  Metodologici  dels  estudis  d'uno  escola

c/e cob/c7, a [árrec de Josep Prenafeta

Gavaldá.

i Actualitzcició del mecanisme i el dicipcisó

del5  instruments  de  la  coblc], a carrec

de Jaume Vilá Figueres.

En el decurs d'aquestes intersants jor-

nades, no hi va mancar l'actuació al car-

rer de  la cobla de  l'Escola Comarcal  de

Cobla Conrad Saló, ni tampoc l'exposició

de les conclusions finals del simposi.

sardanes  i  director.  Fiebé  les  primeres  nocions  musicals

del seu  pare, Josep Font Grau. Va formar part de la cobla

Victória de Verges els anys  1939  i  1940,  de  l'Emporitana

(també  de  Verges)  durant  l'any  1941  i  de  La  Principal  de

Martiriá Font i Coll, nou director de l'escola

L'any 1988, amb el consens del professorat, es va decidir

anar a convéncer en Martiriá Font i Coll (recentjubilat de la

cobla orquestra Montgrins) perqué assumís la direcció de

l'escola.  Es  pretenia aglutinar-ho tot al  seu voltant,  amb

noves  idees,  i  aprofitar  tota  l'experiéncia  i  el  seu  saber

musical. L'escola no tenia director titular des de l'any 1985

quan va plegar del cárrec joan  Pons Joanmiquel,  malgrat

que en F]aimon Sabater al capdavant de la cobla, i la resta
de professors feien tot el que era a les seves mans per al
normal funcionament de tot plegat.

Els assaigs de la cobla eren els dissabtes de 10 del matía

quarts de dues a les dependéncies del Castell, dirigits per
F]aimon Sabater i a partir

de 1988 també, en oca-
sions, per Martiriá Font.

Martiriá
Font Coll,
director

(Bordils,  14  de  gener  de
1923   -   Banyoles,   3   de

febrer  de  2011).  lnstru-

mentista  de  tible,  piano

i  bateria,  compositor  de

l'Escala  el   1941   i  el   1942.  L'any  1943

va ser un dels  membres fundadors de

la cobla orquestra Caravana de Torro-

ella  de  Montgrí,  formació  que  deixa al

cap d'uns anys. Forma part de la cobla

orquestra  Montgrins  en  dues  etapes,
de  1945 a 1963 i de  1978 a 1988, i en

ambdues ocasions n'esdevingué el  di-

rector. També va formar part del  con-

junt España.

Entre   les  sardanes   més   conegudes:
Regal de Reis,  Má i mcinetes, 5ordcines c]l

ccisino, lreneto, La Mciria Teresa i en Josep,

Dol€or de tible,  Núria d'Aninyó, A 5ant Hi-

lc]ri  Saccilm,  Badia  de  Pc]lcimós,  Ciutcit  de

l'Hospitcilet,  Gent de  Mcilgrcit,  Per Torroe-

lla, Mcitciró jo.iell del Maresme, Per la nos-

tra amistot.i Nou estcitge, er\+re a:l+res,

La majoria de poblacions a les qual5 va

dedicar alguna de  les seves sardanes el van  homenatjar,

així com també fou  reconegut pels ajuntaments  de Tor-
roella de Montgrí i el de Banyoles, on residia des de 1957.

L'any  1988, en jubilar-se de la cobla orquestra Montgrins,

va acceptar la proposta de dirigir l'Escola C:omarcal de Co-

bla Conrad Saló, peró la seva estada va ser molt curta.

Víctor Peva deixa I'escola
Diuen que l'éxit sempre té molts pares i el  reconeixement

assolit per  l'escola,  fruit de  l'esfor¢ de  la gent que  l'havia

iniciat,  era  indubtable  i  algunes  persones  que  res  havien

fet s'atribu.i.en uns mérits que no els corresponia en abso-

lut,  aprofitant-se  de  la  infraestructura  i  contactes  esta-

blerts. Aquest fet va empipar molt en Víctor Peya fins a tal

punt que, tip de lluitar, de discutir, va presentar la dimissió

per a.i.llar-se de tot plegat, de tants maldecaps i tensions
acumulades  i  per  poder  descansar físicament  i  mental-

ment. Va demanar als seus [ol.laboradors que desistissin

de la seva idea de plegar amb ell; era l'any 1989.

En el moment de la marxa d'en Víctor Peya els mestres de
l'escola eren:

•  Lluís Batllosera (flabiol i tamborí)

•  F]aimon Sabater (tible i director de la cobla de l'escola)

• Josep Gispert (tenora)

• Joan Vilanova (trompeta)

• Antoni Giner (trombó i fiscorn)



Víctor Peya fent la partida d'escacs amb un amic. Sens dubte, ell ha es-
tat la histórica peca clau del tauler en parlar de l'actual Escola Municipal
de Música Conrad Saló de la Bisbal d'Empordá.

•  Félix Horcajo (contrabaix)

•  Marta Giner (solfeig)

•  Martiriá Font (director de l'escola).

Els  col.laboradors van  seguir al  servei  de  l'escola,  si  més

no durant un temps.  Peró en no haver-hi ningú al capda-

vant exigint el  treball  i  la  implicació,  tot es va anar diluint

progressivament. La gent que tant hi havia treballat desa-

pareix i la incorporació de gent a la direcció, que desconeix
completament el sentit musical i docent de l'escola, no va

aportar res i tot plegat originava una considerable crisi.

Som  molts  els  que  creiem  ciue  la  Bisbal  d'Empordá  mai

podrá  agrair  prou  la  tasca  d'en  Víctor  Peya,  engrandint
encara més  la mítica i  llarga tradició  musical,  la cobla i  la

sardana,  amb  un  seguit  d'iniciatives  plenes  de  convicció

i  no  exemptes  de  lluita,  de  manera totalment altruistes,

quelcom gairebé impensable avui en dia.

Nou mestre de contrabaix
Pels  voltants  de  l'any   1990  s'incorpora  a  l'escola  Lluís

Subirana  Malleu  com  a  nou  professor  de  contrabaix,  en

substitució d'en Félix Horcajo.

Lluís Subirana Malleu,
mestre de contrabaix
(Palafrugell,  18 d'agost de  1941  -  Palamós,  26 d'abril  de
2018).  lnstrumentista de trompeta, viola i violí. Va agafar

el contrabaix de més gran i l'aprengué amb l'Enric F{igau de

mestre. Va formar part de La Principal de Bordils, la cobla

orquestra Girona  i  la cobla orquestra Costa  Brava on  va

romandre gairebé 40 anys.  Després va tocar el trombó  i

posteriorment el fiscorn a la cobla Foment de la Sardana.
Va exercir de mestre de contrabaix a l'Escola Comarcal de

Cobla Conrad Saló durant uns mesos.


