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Resum Executiu 

El present treball és el conjunt final d’una cerca aprofundida relacionada amb el periodisme 

musical. El resultat vol acabar sent el d’un llibre que el protagonitzen tres músics referents en 

el panorama musical català actual i que se situa en un territori que els uneix, la Bisbal 

d’Empordà. 

La Bisbal d’Empordà, tot i ser coneguda per ser la capital de la comarca del Baix Empordà i per 

la seva famosa ceràmica, també té altres components que la fan popular arreu del territori 

català. La música té un paper molt important en aquesta petita ciutat que es troba a tocar de 

les Gavarres. I per aquest motiu, el llibre estarà dedicat bàsicament a l’escena musical 

bisbalenca que tanta presència i història li dóna a la zona. 

Des de principis de l’any 2000 tenim tres referents del panorama musical català actual que 

sorgeixen de la Bisbal. Miquel Abras, Jaume Pla (conegut com a Mazoni) i Carles Sanjosé 

(conegut com a Sanjosex) han crescut tocant junts i, amb esforç i ganes han arribat a ser tres 

personatges destacats i exemples a seguir per molts musics d’avui dia, per aquest motiu i 

perquè tots tres són nascuts l’any 1977 i en el mateix territori, prenen el paper protagonista 

dins el llibre. El projecte vol donar a conèixer a fons els tres músics, sabent així quina és la seva 

carrera musical fins al moment, què significa per ells la Bisbal i poder entrar en la seva part 

més personal. 

D’altra banda, el llibre farà un recorregut per la història de la música a la Bisbal començant pels 

últims anys del S.XIX, quan aparegué La Principal de la Bisbal, fins arribar al moment en què 

apareixen els tres cantautors protagonistes. Francesc Cassú, director de La Principal de la 

Bisbal i fill d’un dels molts directors que han passat per l’orquestra, dóna a conèixer bona part 

de la història de la cobla. Seguidament, s’observaran quins van ser els grups que més èxit van 

tenir durant els anys 60-70, dels quals en va formar part el pare de Carles Sanjosé. 

Un capítol que també pren rellevància és el moment en què es va iniciar el grup cultural Lluna 

Negra que va inaugurar La Tabacalera, un dels llocs de la Bisbal que més importància va 

prendre pels musics de finals dels 80 i la dècada dels 90. Durant aquesta època aparegueren 

grups tan coneguts com Komando Moriles o Club Moriarty, que arriben a ser una referència 

per molts músics de finals dels 90 que comencen a donar-se a conèixer, com és el cas de 

Jaume Pla, Carles Sanjosé i Miquel Abras. 
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Cal ressaltar també la importància de la discogràfica Bankrobber, fundada i dirigida per Marçal 

Lladó i Xavier Riembau, nascuts a la Bisbal i al mateix any que els tres cantautors. Ells tenen un 

paper destacat al costat d’aquesta escena bisbalenca i els seus protagonistes, creant així el 

segell discogràfic que portarà a Sanjosex i a Mazoni. Com també cal mencionar de quina 

manera ressalten els noms del bateria Toni Molina o el baixista Carles Ramió, dos personatges 

vertebradors a la carrera dels famosos protagonistes. 

La Bisbal d’Empordà té projectes musicals com el d’Escena Bisbalenca, del qual se’n fa càrrec el 

mateix Ajuntament. També compta amb una bona quantitat d’entitats culturals que porten a 

terme festivals de música; aquest és el cas d’Indivendres. 

Per això, el llibre resultant del Treball Final de Grau és un reflex de la realitat musical de la 

Bisbal, centrada en els tres protagonistes però donant una visió àmplia de la realitat cultural i 

històrica de la ciutat empordanesa. 
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1. Introducció 

Actualment la música en català té un paper molt important i cada vegada hi ha més cantautors 

i grups emergents que es donen a conèixer. Hi ha tres cantants, però, que des dels anys 90 

treballen de valent. El seu estil peculiar i la seva constància els ha portat a ser tres referents 

musicals del panorama català actual. 

Miquel Abras, Jaume Pla (conegut com a Mazoni) i Carles Sanjosé (conegut com a Sanjosex) 

són avui tres personatges admirats; tres referents que marquen el que és la música en català 

del moment. Tots tres van néixer l’any 1977 i són de la Bisbal d’Empordà (capital del Baix 

Empordà). I no, no és sort ni casualitat que tots tres hagin triomfat en el món de la música. 

Aquests cantautors han estat al peu del canó des de ben joves i han anat tocant de tant en tant 

junts. Mica en mica s’han anat formant i han anat creant les seves bandes per separat fins 

arribar a ser el que són ara, tres grans i importants músics. 

Miquel Abras, amb el seu pop rock més comercial però personal, ha arribat a ser disc català de 

l’any i ha aconseguit guanyar premis molt importants d’àmbit nacional. Jaume Pla, amb el seu 

pop més indie, esgota entrades arreu on va, és conegut i aventurer. Productor i amic de tots, 

no dubte en donar un cop de mà als seus companys, ni ells a demanar-los-hi. Carles Sanjosé, 

amb el seu estil inconfusible i especial, arquitecte de vocació però gran músic, també ha 

guanyat importants Premis Enderrock que marquen la seva carrera musical. 

Però no és d’estranyar que tres joves bisbalencs amb tant de talent hagin arribat al mateix 

punt a la vegada, tot i tenir tres maneres de treballar diferents. La Bisbal té una història 

musical molt extensa i important, compta amb grups de renom des d’anys enrere i això ha 

provocat que les noves generacions ja tinguessin els seus referents musicals a seguir. 

Començant a recollir la informació amb Miquel Abras, Jaume Pla i Carles Sanjosé, van 

apareixent músics i tots acaben tenint relació entre ells. A la Bisbal tothom es coneix i tots han 

fet alguna cosa junts (la Bisbal compta amb un munt d’activitats relacionades amb la música). I 

no hi ha mala maror sinó una competència sana. Una competència que els ha permès anar 

avançant, a donar-se suport i ajudar-se, com també incentivar les ganes dels uns i dels altres i 

tirar endavant al mateix ritme. 

 El sentiment que tenen per casa seva és evident, hi estan molt bé i no se n’han mogut. A part 

d’això, però, la llarga història musical que té la Bisbal pren tanta rellevància que obliga a parlar 

del territori bisbalenc i la seva cultura. 
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2. Objectius 

Un cop plantejada la idea principal es presenten quatre objectius molt clars que marquen i 

defineixen la intencionalitat que té el llibre. 

 Conèixer a fons a Carles Sanjosé, Miquel Abras i Jaume Pla. El principal objectiu 

d’aquest llibre és el d’escriure quelcom que no s’ha escrit fins ara. S’han publicat 

moltes entrevistes relacionades amb Mazoni, Sanjosex i Miquel Abras; com també 

s’han vist reportatges audiovisuals, concerts, etc. però la intenció és arribar a saber 

molt més d’ells del què se sap fins a dia d’avui, i així plasmar tot el seu recorregut a 

través d’un llibre. 

 

 Ressaltar la importància del món cultural i musical a la Bisbal. Un país amb cultura i 

música és un país ric. Per aquest motiu se li ha de dedicar temps i esforç i se n’ha de 

parlar. S’han de donar a conèixer nous grups musicals, saber què es mou a la Bisbal i 

per què, quin és el motiu principal de tot aquest èxit i per què és tan important tenir 

present la cultura. Amb això, es fa ressò de diferents estils musicals, noves formacions 

i el segell discogràfic que hi ha al darrera. S’ha de destacar que tot aquest conjunt 

bisbalenc acaba apareixent en el panorama musical català actual i cada un d’ells 

aporta el seu gra de sorra a la cultura musical catalana actual. 

 

 Repassar la història de la música de la Bisbal fins a dia d’avui. Amb el treball es 

pretén fer una breu radiografia de la història de la música que hi ha hagut a la Bisbal i 

que hi ha actualment. Es vol conèixer on va començar tot i com ha anat evolucionant 

fins a dia d’avui. Per tant, mostrar quina és l’escena musical bisbalenca és important 

per investigar com ha esdevingut l’èxit dels tres protagonistes que comparteixen any 

de naixement, lloc i haver triomfat al mateix temps. I investigar per què la Bisbal acaba 

sent un bressol musical. 

 

 Arribar a la gent. El llibre no es vol quedar en un treball acadèmic. La intenció i els 

objectius que hi ha des d’un bon principi són els que marquen l’evolució i el resultat 

que s’obtindrà. Ha de ser un treball que es publiqui i pugui arribar a tothom a qui li 

interessi el panorama musical català. 
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3. Marc teòric 

Els dos grans temes que es volen analitzar i desenvolupar en el treball són la música i el 

territori. A través d’ells s’aconsegueix tenir una anàlisi dels gèneres musicals que treballen els 

protagonistes: el pop, el rock i el folk. També es vol arribar a saber què s’entén per territori, 

emmarcant-t’ho així a la Bisbal d’Empordà. 

3.1. Marc teòric general 

El marc teòric general es centra en explicar els dos punts principals del treball: la música i el 

territori. Conèixer la història dels gèneres musicals i quina és la realitat territorial de la Bisbal 

permet definir clarament la base del plantejament del treball. 

3.1.1. Música 

La música és el tema per excel·lència d’aquest projecte. Molts autors són els que en parlen i 

l’estudien i per això s’han volgut analitzar els tres gèneres que defineixen els tres cantautors: 

el pop, el rock i el folk. 

3.1.1.1. La música pop 

Segons el Diccionari de la Real Acadèmia Espanyola (2011), el pop es defineix com un tipus de 

música lleugera i popular derivada d’estils musicals negres i de la música folklòrica britànica. 

Simon Frith, en el capítol titulat “La música pop” del llibre” La otra historia del rock (2006), 

defineix el concepte de música pop com quelcom que es pot diferenciar de la música clàssica o 

de l’art de la música, i també de la música folk. Però tot i això, pot englobar pràcticament tots 

els estils. Es tracta de música accessible al públic en general, no dirigida a les minories ni 

dependent de l’adquisició prèvia d’uns coneixements, com tampoc requereix tècniques 

específiques per a la seva audició: 

És música produïda pel seu consum, per ser rentable, com una mena 

d’emprenedoria comercial i no d’art. Definida en aquests termes la música pop 

abasta totes les formes populars contemporànies: el rock, la música country, el 

reggae, el rap, etc. (Frith, 2006: 137). 

El pop no té un lloc d’origen determinat ni defineix un gust particular. No respon a una ambició 

desmesurada o específica, deixant de banda la referència a la rendibilitat i la recompensa 

comercial. La seva història és la producció estandarditzada o en sèrie i, en el pla estrictament 

musical pot qualificar-se de conservadora. 
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Aquest estil musical es toca per donar a la gent el que ja coneix i vol, i no tant per superar les 

limitacions tecnològiques o les convencions estètiques. Així, les coses noves en el pop 

tendeixen a ser la novetat, i acaba sent marcat per la continuïtat dels seus valors musicals. La 

suma d’alguns termes molt comuns en el pop i la imatge familiar que mostra el cantant 

melòdic, insinuen que el pop és concebut com una forma musical discreta: si el rock sembla 

desafiant i es mostra a la cara, el pop persegueix un clima de tranquil·litat i harmonia. 

Segons Frith (2006, 139) el pop no és una art sinó un ofici. No es tracta de donar llibertat i 

forma a les visions personals, ni de fer-nos veure el món sota d’un prisma diferent. El propòsit 

principal subjacent consisteix en proporcionar cançons populars i clixés amb els que puguem 

expressar sentiments i llocs comuns com l’amor, la pèrdua, la gelosia, etc. Tot i que, perquè 

això funcioni en el pop, s’han de portar a terme formes suficientment individualitzades per així 

exercir alguna de les nostres virtuts. Aquesta finalitat resideix en l’habilitat que té el cantant 

pop per interpretar-la. Aquest ha de saber deixar la seva empremta personal a una cançó i que 

la persona oient es pugui identificar amb ella i se l’acabi fent seva. Es pot menysprear la música 

pop en general, i de fet, es fa classificant-la de comercial i sense interès. Però a la vegada 

commou. El pop és una font de sons que toca inesperadament, però molt profundament, dins 

nostre. 

Des de l’òptica de la música rock, el pop es percep com un tipus de música “vella”, que no 

canvia, que segueix estancada en contraposició amb la música dance o el rock progressiu. Això 

és així per la forma en què funcionen les generacions del pla cultural, però també reflecteix la 

nostàlgia subjacent i molt característica de la cultura de la música pop. Les cançons pop són 

concebudes perquè el seu so ens sembli familiar i, amb força freqüència, perquè ens sàpiga 

greu el pas del temps i els canvis a les persones. Però el pop en sí mateix està implicat en el 

canvi: són poques les persones de més de vint-i-cinc anys que no coincideixen en afirmar que 

ja no s’escriuen cançons com les d’abans (Frith, 2006: 140). 

En el capítol “La música pop”, Frith explica que el pop va sorgir a primera instància com a 

resultat de les partitures i després com a industria discogràfica. El desplaçament des del 

cantant pop al grup pop (va arribar en el seu màxim esplendor comercial amb els Beatles) 

reflectia parcialment l’ús creixent de diferents veus per explicar històries d’adolescents. Pel 

pop en general, el so del grup es construïa al voltant d’una veu líder seductora, sustentada pels 

cors d’acompanyament. Aquest so no va tardar a dominar les llistes de vendes. Els sons del 

pop van arribar al rock de la mà de grups beat britànics i van ser menyspreats per la nova 

generació de fans del rock que ho considerava excessivament “comercial”. 
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Tot i que el rock era una forma musical que es definia de manera contraposada al pop, la 

balada va ser interessant pels seus seguidors, diu Frith (2006); els intèrprets de jazz van 

recórrer a la familiaritat melòdica de les balades per convertir-la en la base melòdica de les 

seves improvisacions. Els musics de rock també escrivien les seves pròpies balades utilitzant-

les amb formes pop ja conegudes per construir vincles emocionals entre el públic i, en última 

instància, conformar comunitats. 

3.1.1.2. La música rock 

Segons la Real Acadèmia Española (2011) el rock és un gènere musical que va néixer als Estats 

Units durant els anys 50. Aquest gènere va evolucionar cap a una varietat d’estils a partir de la 

següent dècada, fins que es va anar popularitzant. La seva forma originària, rock and roll, va 

sorgir de la combinació de dos gèneres anteriors: el rythm and blues i el country. Tot i això, el 

rock també es va nodrir del blues i el folk, i va incorporar influències del jazz i la música 

clàssica, entre altres.  

Keir Keightley en el capítol “Reconsiderar el rock” del llibre La otra historia del rock (2006), 

explica que se sol dir que l’ascens del rock’n’roll ve determinat per la destrucció de les barreres 

racials a la indústria de la música. L’entrada de les cançons de rythm and blues i d’altres estils a 

la música popular que arriba a grans masses i l’entrada en escena dels intèrprets 

afroamericans, va venir de la mà del rock’n’roll i es funda en un moment de “fusió” 

transcendental: 

Podem trobar música que sona com rock’n’roll accelerat des del anys quaranta, o 

fins i tot abans, però aquesta música generalment no era considerada rock’n’roll 

ja que no estava dirigida a una audiència adolescent, massiva i específicament 

blanca (Keightley, 2006: 161). 

En el mateix capítol també s’hi explica que durant els anys 50 el rock’n’roll era percebut com 

una sèrie de modes de ball passatgeres. Era desdenyat pels amants de la música seriosa, que el 

classificaven com una moda passatgera i una novetat intranscendent. 

Keightley segueix dient que després de la primera època del rock’n’roll, situada entre els anys 

1955 i 1958, però immediatament abans del ressorgiment ple del rock a mitjans dels seixanta, 

es troben dos moments històrics importants dintre del què es coneix com a “música per 

adolescents”. El primer moment és el dels “anys de transició”, aquells anys compresos entre el 

59 i el 63. I l’altre, és l’anomenada invasió britànica, que va passar entre el 1964 i el 1965. 
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Segons molts historiadors del rock, aquest gènere va patir una experiència pròxima a la mort al 

voltant de l’any 1959. No va ser fins l’any 1964 que els Beatles arribaren a Estats Units per 

ressuscitar l’esperit perdut del rock’n’roll. 

La música i la cultura dels anys de transició van ser extremadament importants, tant és així que 

es pot classificar dins un laboratori on s’hi van incubar força elements que acabarien sent la 

cultura rock (Keightley, 2006: 164). 

El rock va sorgir de la superposició de diferents cultures musicals, però cap de les quals es 

podia considerar rock en sí mateixa. I no només va beure de diferents sons com el garage, 

varietat de cultures afroamericanes, gospel, el trad jazz, el folk, el blues... ni es va limitar a 

deixar-se influenciar pels estils i les tècniques de les citades cultures musicals. Probablement, 

el més important sigui ressaltar que el rock va adoptar aspectes de les respectives visions del 

món, les seves sensibilitats estètiques i polítiques, i els seus diversos enfocaments de les 

relacions establertes entre la música, els músics i els oients en una societat corporativa, 

orientada cap als béns del consum i instrumentalitzada pels mitjans de comunicació de masses 

(Kneightley, 2006: 167). 

El rock agafa alguns aspectes claus de la ideologia folk i els adapta. I la cultura folk 

es percebia com un fet diferenciat de la música popular (Knightley, 2006: 171). 

Però també va ser a la inversa. El rock va néixer enmig de les tendències de la música popular 

com una forma musical “exclusivament” orientada a la joventut. Aquestes diferències van tenir 

una notable repercussió en la forma com la cultura rock va mostrar i esgotar la seva pròpia 

visió del món, d’una neta influència folk, fonamentalment perquè van possibilitar la 

consolidació del rock fruit de la simultaneïtat de la ideologia anti-masses i l’èxit comercial de 

masses. La cultura rock, recent nascuda, es sostenia gràcies al seu públic juvenil i massiu, que 

es definia per la seva oposició al torrent massiu i tot el que aquest representés. Aquesta 

contradicció aparent, tan sols es va poder donar com a resultat de la peculiar situació de la 

joventut de la dècada dels seixanta (Keightley, 2006: 171). 

Knightley assegura també que el rock ofereix una mena de protecció davant les complicacions i 

les contradiccions del capitalisme i el consumisme. La serietat i la consciència serveixen per 

descriure la participació de l’oient del rock a la cultura del consum i distingir-la de la 

inconsciència trivial de les “masses”. Aquesta anàlisi del consum musical que distingeix entre 

allò “bo” i allò “dolent” troba una manifestació germinal en la divisió de la música popular 
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entre el rock i el pop. El rock va adoptar elements de la polèmica oberta pel folk contra la 

societat de masses, i el va desplegar enmig de les tendències massives.  

3.1.1.3. La música folk 

Keir Keightley a La otra história del rock (2006) exposa que la cultura folk va emergir com una 

reacció als avenços de la societat de masses i es definia des del rebuig de la societat i la cultura 

de masses. La cultura folk era seriosa perquè donava importància a les preocupacions 

estètiques i socials, cohesionades al voltant del concepte folk de l’autenticitat. Aquesta 

autenticitat està referida a les experiències populars, que són valorades com a incorruptes i 

inalienables plaers “anti-masses” que es perceben musicalment purs, genuïns i orgànicament 

connectats amb la comunitat que els produeix. Precisament per l’èmfasi posat a la tradició i a 

les arrels, sobre allò rural i comunal (el terme folk va ser usat com a sinònim del que avui dia 

anomenem country), el folk perseguia l’autenticitat musical entesa com a defensa davant 

l’alineació característica de la societat de masses: 

La cultura folk era complexa i estratificada, sent així que una de les seves faccions 

manifestava una preocupació explicita per l’ús de la música com a motor del canvi 

social, predominant el folk per considerar-la “música del poble” (Keightley, 2006: 

170).  

Segons el blog Retroculturejournal (2007), la música folk és l’expressió autèntica d’una manera 

de vida actual, passada o a punt de desaparèixer (o en alguns casos ser preservada o d’alguna 

manera, reviscuda). Encara avui no existeix unanimitat sobre la música popular (folklore) 

(Middleton, 1990: 127). Gene Shay, cofundador i amfitrió del Festival de Folk de Filadèlfia, 

defineix la música popular en una entrevista que se li va fer l’abril del 2003 com una música 

que rarament s’escriu amb finalitats de lucre.  

El terme anglès folk, que va guanyar aquest domini al segle XIX (durant l'època romàntica) per 

referir-se als camperols i els pobles sense escriptura, es relaciona amb la paraula alemanya 

Volk (que significa poble o nació). El terme s'utilitza per emfatitzar que la música popular 

sorgeix espontàniament de les comunitats de la gent comuna. A mesura que la complexitat de 

l'estratificació social i la interacció es va fer més clara i hi va haver diversos criteris de 

condicionament, com la ‘continuïtat’, la ‘tradició’, la ‘transmissió oral’, ‘l’anonimat’ i orígens 

poc comercials, va arribar a ser més important que les mateixes simples categories. 
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3.1.1.4. El rock popular a Catalunya fins a dia d’avui 

Adell defineix la música popular com aquella que és “inserida en el món contemporani d’arrel 

occidental, en la vida metropolitana, en les comunicacions de masses i en les formes de 

reproducció sonora pròpies de la tecnologia digital, mitjançant la qual alguns autors socials 

construeixen la seva pròpia  identitat”. Música popular és la traducció catalana a la 

denominació popular music, donada pels acadèmics estudiosos de la música contemporània de 

tradició no clàssica adreçada sobretot a un públic juvenil i vinculada a la cultura metropolitana 

(a Irene Colom, 2012: 98). 

Per conèixer bé com va ser el naixement de la música en català i quina ha estat l’evolució del 

rock al llarg dels anys, prenem el llibre de Carles Viñas Rock per la independència (2006). Carles 

Viñas explica que a finals dels anys cinquanta va aparèixer un grup de joves que amb la llengua 

catalana com a vehicle i a través de la música, va fer notar la seva postura antifranquista 

militant, democràtica i propera al catalanisme. Va ser un dels primers moments en què el 

català fou present en l’àmbit musical, llevat dels precedents que es remunten a abans de la 

Guerra Civil. [...] El nucli inicial, molt reduït, es va anomenar Setze Jutges, tot i que al principi 

no n’eren setze. Però a mesura que passava el temps el nombre de jutges anava creixent i 

finalment el van integrar musics com Josep Maria Espinàs, Delfí Abella, Francesc Pi de la Serra, 

Joan Manuel Serrat, Maria del Mart Bonet, Rafael Subirachs, Lluis Llach... 

La Nova Cançó va anar guanyant públic potencial, i alhora van començar a aparèixer grups 

musicals que abraçaven altres referents estilístics, com ara el rock o el rythm and blues, com el 

conjunt Els 4 Gats. L’emergència de la cançó catalana també es va fer veure en la Cançó 

Mediterrània (Palau de les Nacions de Montjuïc, 1963) (Viñas, 2006: 16). 

El panorama musical català creixia arreu i sorgiren solistes i grups que triaven la llengua 

catalana per a les seves composicions. 

Viñas (2006) exposa que l’any 1969, en plena època de discòrdies entre els abans companys 

del moviment de la Nova Cançó, van començar a emergir altres propostes que van ajudar a 

créixer el seguit de referents musicals en llengua catalana. Manifestacions aparegudes, d’una 

banda, gràcies a la tasca normalitzadora engegada pels pioners de la cançó catalana 

contemporània i, de l’altra, a l’arribada d’influències estilístiques provinents del mercat 

discogràfic anglosaxó. Va ser aquest marc el que va afavorir l’aparició de valors allunyats dels 

cantautors de tall més clàssic, de clara influència francesa, i més propers al folk, un estil 
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aleshores en eclosió. Les cançons de Bob Dylan, Pete Seeger o Joan Baez van crear escola a 

Catalunya i van quallar de manera simptomàtica en la creació de l’anomenat Grup de Folk o en 

la música laietana. 

Aquesta etapa comptava amb artistes reconeguts com Jaume Sisa, Eduard Estivill, Xesco Boix, 

Pau Riba, entre altres no tan coneguts. Prenent el testimoni dels autors dels anys seixanta, en 

van esdevenir el relleu generacional: 

Va tenir una influència gran en el desenvolupament dels nous corrents musicals a 

Catalunya, que a la vegada han exercit una influència notable en l’evolució 

d’alguns cantautors de la Nova Cançó (García-Soler a Carles Viñas, 2006: 22).  

Carles Viñas continua parlant de l’any 1969, perquè paral·lelament va esclatar un fenomen 

anomenat La Trinca. Era un conjunt musical satíric format per tres joves canetencs: Josep 

Maria Mainat, Antoni Cruz i Miquel Àngel Pasqual. Va esdevenir un autèntic fenomen social 

gràcies a l’ús d’un llenguatge viu molt idoni per traslladar al gran públic el seu humor, popular, 

i les seves dosis de punyent ironia. Amb ells s’eixamplava encara més el ventall temàtic i 

estilístic de la cançó feta en llengua catalana, trencant els tòpics i les crítiques. 

L’any 1971 s’iniciava el festival de Canet de Mar, la primera edició la qual es va anomenar Sis 

Hores de Cançó a Canet. 

Un dels grups que es va fer un lloc en el panorama musical català del moment va ser la 

Companyia Elèctrica Dharma, que va debutar l’any 1975 amb el disc Diumenge. 

En el capítol anomenat “El rock sona en català” del mateix llibre Rock per la independència 

(2006), l’autor ens situa en el moment en què la transició va deixar enrere la Nova Cançó i la 

música en català va patir el buit que es coneix com a travessa del desert, des de la meitat de la 

dècada dels setanta fins a la meitat de la dels vuitanta. Els vuitanta van ser testimoni d’un 

fenomen nou lligat a la música en català. Van sorgir bandes joves de pop rock que van adquirir 

un cert renom en llengua catalana. Conjunts com Duble Buble, Grec, N’Gai N’Gai, Detectors o 

La Madam van prendre el relleu generacional i van establir un pont entre els antecessors i 

l’esclat de principis dels noranta, tot i que algunes bandes que després destacarien, com Els 

Pets, ja havien començat el 1985: 

Quan nosaltres vam començar ja es feia rock en català, però era un rock que no 

ens agradava gaire. Era molt repentinat i volíem desmarcar-nos del rock català 
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que es feia a Catalunya. Era molt ben tocat, amb teclats, molt poca guitarra i molt 

poc rock. No volíem que se’ns identifiqués amb aquella llista de grups (Lluís 

Gavaldà a Carles Viñas, 2006: 46). 

Pel que fa a l’emergent rock en català, el 1987 va ser l’any d’inflexió, ja que grups com Sopa de 

Carba, Sangtraït, Els Pets o Sau van gaudir aleshores d’una transcendència social i mediàtica 

que els seus predecessors no van tenir mai. 

Gràcies a aquesta atenció per part de determinats mitjans de comunicació, aquests conjunts 

nous van poder donar a conèixer les seves propostes entre el públic més jove. 

Una de les característiques comunes dels conjunts que van forjar el nou panorama musical va 

ser l’adopció d’un estil més contundent que el suau i banal  pop anterior. 

Viñas (2006) fa saber que el punk rock va començar a ser un gènere cada cop més conreat per 

les formacions joves que sovintejaven els ambients radicals propers a l’independentisme 

revolucionari i al moviment okupa. Una de les bandes més destacades va ser Pixamandúrries 

(la Bisbal d’Empordà), que el 1990 van editar l’àlbum de debut Quina vida al segell Picap.  

3.1.2. Territori 

El treball se situa a la Bisbal d’Empordà i per aquest motiu és essencial que es conegui el 

territori i quina influència té. Tant els tres protagonistes com la resta de persones que els 

envolten i s’han entrevistat, formen part d’aquesta petita ciutat. Per això, primerament, hem 

de comprendre bé el terme territori. 

3.1.2.1. Què és el territori? 

Mehrabian, a la seva obra Public Places and Private Spaces, publicada l’any 1976, ja avançava 

la reacció emocional de la societat davant del seu entorn, producte de l’excitació, de la 

sensació de benestar i de la seguretat que genera en nosaltres el paisatge que ens envolta. 

L’autor s’atrevia fins i tot a establir una classificació de les percepcions de l’entorn, resultat del 

que ell denominava “ambients d’interacció”: percepcions de formalitat, de calidesa, de 

privacitat, de familiaritat, de compulsió i de distància (a San Eugenio, 2011: 153).  

Jordi de San Eugenio (2011, 153) parla de “llenguatge del territori” com la manifestació de 

comunicació no verbal. Segons l’autor, per llenguatge de l’espai s’ha d’entendre l’habilitació 

d’una línia d’investigació multidisciplinària que, en la seva globalitat, enriqueixi l’anàlisi i 

interpretació de l’espai geogràfic per part de la societat i que, al seu torn, aporti nous 
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instruments de valoració i gestió a fi de “prendre el pols” real a aquest mateix territori, per així 

gestionar-lo amb més eficàcia i equitat.  

San Eugenio diu però, que s’ha d’ubicar el concepte de territorialitat, entès bàsicament des de 

dos punts de vista: en primer lloc, respon al grau d’ancoratge o de familiaritat que la societat 

manté amb els seus espais geogràfics o de “consum habitual”, dels quals es desprèn la 

construcció d’identitats territorials, i, en segon lloc, cal entendre el terme a manera de 

reservació de l’espai íntim i personal. 

Edward T. Hall va encunyar, l’any 1989, el terme proxèmica, mitjançant el qual pretenia 

estudiar l’espai geogràfic personal dels individus a tall d’estratègia de comunicació 

interpersonal (a San Eugenio, 2011: 155): 

Els processos de cognició associats a mecanismes d’apropiació humana de l’espai 

geogràfic determinen simbolismes i identitats que, alhora, ens evoquen una 

tendència i implicació amb l’entorn, la qual es comunica als altres (comunicació 

interpersonal) i a un mateix (comunicació intrapersonal) (San Eugenio, 2011: 155). 

Segons Valera i Vidal, aquest exercici d’evocació comunicativa com a resultat de la interacció 

de la societat amb el seu entorn disposa d’una doble dimensió: la interna (usos, activitats i 

conductes en l’espai) i l’externa (significats i sentits, més o menys compartits, atribuïts a 

l’espai) (Valera i Vidal a San Eugenio, 2011: 155). 

San Eugenio tanca el capítol de “La determinació del sentit de lloc per part de la societat 

vinculat a la construcció d’identitats i a l’espai simbòlic territorial” explicant que la 

interpretació que es deriva de la càrrega simbòlica i identitària implícita en els territoris 

representa un exercici d’intel·ligibilitat comunicativa. 

Una de les aportacions més importants de Moles prové de la seva introspecció en el terme 

proxèmica. Bàsicament, afirma que l’individu està sotmès a la influència d’un “paisatge social” 

que li proporciona un seguit d’estímuls (mitjans, propers i llunyans) que acaben determinant la 

seva acció (Moles a San Eugenio, 2011: 159). 

Romano també ha treballat al llarg de la seva trajectòria acadèmica els vincles que 

s’estableixen entre els conceptes d’”espai” i “comunicació”. En aquest sentit, l’autor assenyala: 

L’espai i el temps determinen els processos socials de la comunicació. Les relacions 

entre espai i comunicació afecten qualsevol tipus de comunicació. Sembla, doncs, 
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banal indicar que la dimensió espacial és essencial en la comprensió dels processos 

comunicatius (Romano, 2000: 39 a San Eugenio, 2011: 159). 

3.2. Marc teòric específic 

El punt més específic del marc teòric s’endinsa en el quid de la qüestió i descobreix quina és la 

música que hi ha a la Bisbal: com va sorgir, quins estils hi ha, quin paper pren, què s’hi fa en 

relació al món musical, per què pren tanta importància... A través de les entrevistes realitzades 

es construeix el desenvolupament de la música a la Bisbal fins a dia d’avui, i s’analitza i es 

coneix amb profunditat la realitat territorial de la ciutat. Així podem situar la música i els seus 

músics, i conèixer l’entorn del que formen part. 

3.2.1. La música a la Bisbal 

L’escena musical de la Bisbal ha anat amb augment al llarg dels últims anys. Aquest 

ressorgiment de músics bisbalencs ha comportat que es parli d’ells, que la Bisbal aparegui 

sovint als mitjans de comunicació i s’acabi de consolidar el que anomenen Escena Bisbalenca. 

Segons l’Ajuntament de la Bisbal d’Empordà, la Bisbal ha estat un municipi ric en formacions 

musicals de cobla. A dia d’avui la ciutat ha arribat a tenir la famosa Escena Bisbalenca de la 

qual en formen part músics de diferents fornades i estils que han aconseguit fer-se un nom en 

el panorama musical català actual. 

Començant per l’entrevista que se li va fer a Francesc Cassú, actual director de La Principal de 

la Bisbal, es poden conèixer els orígens de la música a la Bisbal, ja que la ciutat ha estat 

tradicionalment coneguda per la cobla i la sardana. Des d’aquests inicis, la música ha seguit un 

fil conductor molt important. La Principal de la Bisbal enguany ha complert 125 anys, i Cassú 

explica que l’orquestra ha anat modificant el seu espectacle fins a oferir tres formats en un 

mateix acte: cobla, concert i ball. A més, l’any 1978 el conjunt va obtenir el títol de Cobla 

Oficial de Catalunya, i el 1988 en el seu centenari, i amb el pare de Francesc Cassú com a 

director, se li va fer entrega de la Creu de Sant Jordi. Cassú fa un viatge en el temps: 

A la Bisbal tota la vida que hi ha hagut una bona escola. Des del segle XIX, hi ha 

determinats focus a Girona on sempre hi ha hagut allò que en diuen “terra de 

músics”. [...] Llocs d’aquests on històricament hi havia hagut una bona escola de 

música, que normalment vol dir que hi havia un bon mestre, que en aquest cas, a 

la Bisbal era Carreras i Dagas o Josep Maria i Soler. Un bon mestre genera bons 
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alumnes i normalment els bons alumnes, potser no tots, però molts d’ells, acaben 

sent bons mestres també, i això crea un espiral. Per tant, s’acaba convertint en 

terra de músics.1 

La Bisbal té l’escola de música Conrad Saló, nom d’un dels antics directors de La Principal de la 

Bisbal, on s’hi imparteixen classes de cobla. És una curiositat que cal destacar perquè no a 

totes les escoles de música s’hi ensenya aquest estil de música. I aquí, La Principal hi té molt a 

veure. L’Ajuntament també esmenta el grup la Bisbal Jove, de la mateixa escola, que es va 

formar el 1990 i ja té tres discs registrats. Carles Sanjosé, actual referent musical bisbalenc i 

català, destaca també la importància històrica de la música al municipi: 

Hi ha molta història amb la sardana, també. Hi ha escoles de música. A l’Empordà 

hi hagut molta tradició musical, hi ha hagut molta vida social. A l’Empordà, jo crec 

que tots hem sigut bastant xerraires i que els pobles anaven a les festes dels altres, 

hi havia els sardanistes, els fusters que es feien les tenores... i això crea tota una 

tradició. Gràcies a aquesta tradició es creen les escoles. Hi havia compositors que 

feien peces clàssiques o peces també de sardanes. A l’haver-hi escoles jo puc anar 

a classes de guitarra.2 

Xevi Castillón publica a la revista Girona (2012) que Fredi Faure i Xavier Juanhuix en el seu 

llibre Peluts, rockeros i ye-yés a la Girona dels 60 (Fundació Casa de Cultura de Girona, 2006), 

recullen que en els anys seixanta a la Bisbal ja funcionaven un parell de grups de rock: Els 

Splay’s (1966-1970), que “feien versions en català de cançons conegudes i èxits del moment, 

dels Beatles, i també cançons tradicionals actualitzades per ballar, a l’estil dels Relámpagos”; i 

Blue Star (1968-1974), al qual es va incorporar el 1972 Carles Sanjosé, que després va formar El 

Faristol. 

Durant els anys 80 es crea l’associació juvenil Lluna Negra que portava la gestió de la famosa 

sala La Tabacalera. Pere Teixidor3, cap del grup Lluna Negra, parla d’aquells anys que van 

portar a tanta gent i a grups tant coneguts cap a la Bisbal; sobretot, classificats dins el punk-

rock i l’ska. En aquell moment és quan destaquen grups bisbalencs com Komando Moriles -del 

qual ell n’era el manager-,  Club Moriarty i Pixamandúrries, entre altres que van acabar sent 

referents musicals pels musics que sorgirien la pròxima dècada: 

                                                           
1
 Entrevista a Francesc Cassú. Cornellà de Terri. 13 de novembre de 2013. 

2
 Entrevista a Carles Sanjosé. Avinyonet de Puigventós. 13 de desembre de 2013. 

3
 Entrevista a Pere Teixidor. Girona. 17 de gener de 2014. 
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La presència d’aquests grups va crear la sensació que la Bisbal s’havia convertit en 

el contrapès musical de Girona, on continuava viva la influència de grups com ara 

Sopa de Cabra, Umpah-pah i tot l’anomenat «rock català», amb influències més 

clàssiques que s’havien de buscar en els anys seixanta i la primera meitat dels 

setanta (Xevi Castillón, 2012). 

De la mà de finals dels anys 90 van arribar tres artistes ben reconeguts actualment: Miquel 

Abras, Jaume Pla i Carles Sanjosé. Tots tres van formar les seves bandes, en algunes van tocar 

junts, fins a agafar cadascú el seu propi camí com a cantautors. The Wonderful Baby Dolls, 

Enderroc o Red Orange, van ser alguns de les bandes que van tenir i els van unir. Així ho 

recorda amb pinzellades Miquel Abras:  

El paper important d’aquella època era un paper que el tenia un grup. Hi havia un 

grup molt important que eren els Komando Moriles i no hi havia un moviment 

molt bèstia de grups al voltant. Ara som Mazoni, Sanjosex, Sanjays... i hi ha molts 

altres nanus que comencen i fan coses molt interessants. Mira, en el disc Escena 

Bisbalenca mateix, hi ha des de grups de Gospel fins a d’altres que fan música més 

electrònica. N’hi ha tots els estils... hi  ha molta música.4 

Tant per Abras, com per Pla i per Sanjosé, l’època de La Tabacalera i els seus grups van ser un 

exemple a seguir encara que els hagi tocat poc. Pels que fa a alguns dels referents de Jaume Pla 

(Mazoni) provenen del pop o indie més anglès o cantautors tant coneguts com Bob Dylan, però 

quan parla dels grups musicals de la seva ciutat fa saber el següent: 

 

Sempre creixes veient un grup que està tocant i que s'ho passa bé, i tens ganes de 

fer allò. A mi em va passar amb els Komando Moriles. I suposo que els que venen a 

darrera nostre: d’en Carles, en Miquel i meu, doncs, també. Si tu quan surts amb 

14 anys veus a un grup del teu poble que està tocant a una festa, és fàcil que se 

t'acudeixi fer un grup, encara que la musica, especialment, no era la meva. Però el 

fet de veure la gent jove que s'ho passava bé em venien ganes de fer un grup.5  

 

Marçal Lladó, bisbalenc i component del segell discogràfic Bankrobber, recorda els primers 

anys introductoris a la música per ells i els seus companys Abras, Pla i Sanjosé: 

                                                           
4
 Entrevista a Miquel Abras. Estanyol. 3 de gener de 2014. 

5
 Entrevista a Jaume Pla. La Bisbal d’Empordà. 5 de desembre de 2013. 
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Els anys 80 eren molt “skatalitics” aquí, potser hi havia dues escenes. L’escena 

punk i l’escena ska, que eren molts potents. Això als anys 80 és el que va tallar més 

el bacallà. Hi havia Komando Moriles que són els que van sortir més a fora, era un 

grup important. [...] Els miràvem, jo era molt petit, però els mirava amb molt 

d’afecte. I després  a partir dels 90 ja va entrar més aquesta escena d’en Jaume, en 

Carles, en Miquel... que van començar de molt i molt joves6. 

El paper de la música a la Bisbal és molt important. Fins i tot més que la ceràmica. Fa molts 

anys que la gent deia que la Bisbal era la capital de la ceràmica però allò ja forma part del 

passat, com explica el músic Toni Molina, i les coses han canviat: “Jo no penso que la ceràmica 

s’hagi modernitzat amb el present d’ara. I ha perdut molta força. La música a la bisbal ha 

agafat un bon referent. No només per aquests artistes, sinó perquè hi ha moltes bandes”.7  

Per la seva banda, el músic i regidor de joventut de l’ajuntament de la Bisbal, Jordi Gasull, 

destaca el paper que té actualment la música al municipi: “Crec que la música és una part 

destacable de la Bisbal. La música és una cosa que molta gent porta interioritzada i que hi hagi 

varis referents del panorama musical català que estiguin una mica a dalt de tot, crec que 

també li dóna valor”.8 

Els músics actuals tenen molt en compte i coneixen molt bé el panorama musical que hi ha 

hagut i hi ha a la seva ciutat. Valoren i respecten aquesta línia contínua i la varietat d’estils que 

construeixen aquest àmbit. 

Carles Sanjosé fa saber que amb Abras, Pla, Molina... són una sèrie de gent que va créixer junta 

i que no només això sol, amb els components de la discogràfica Bankrobber també hi van 

créixer. O sigui, que és tot un grup de gent segons diu: 

Jo vaig començar a estudiar arquitectura. No era previst que estigués fent aquesta 

entrevista. Però mira, la sort de formar part d’una sèrie de gent que ens agradava 

la música i que resulta que tens amics al teu voltant que es dediquen a la música, 

que han muntat una discogràfica, un altre que té un estudi i jo... vaig tenir la sort 

que clar, vaig dir he fet unes cançons i vaig poder-ho fer d’una manera molt fàcil. 

Potser si no hagués sigut per això ja no hauria pogut fer-ho, perquè hauria hagut 

                                                           
6
 Entrevista a Marçal Lladó. La Bisbal d’Empordà. 27 de desembre de 2013. 

7
 Entrevista a Toni Molina. La Bisbal d’Empordà. 15 de gener de 2014. 

8
 Entrevista a Jordi Gasull. La Bisbal d’Empordà. 27 de desembre de 2013. 



Generació bisbalenca del 77: Retrat d’una historia musical 

 

 

20 
 

de buscar una discogràfica, hauria estat tot més difícil i jo estic agraït a tot aquest 

entorn.9 

Jaume Pla s’obre i ens explica aquesta “casualitat” que uneix als tres músics bisbalencs: 

Jo crec que no és casualitat, si qualsevol dels tres haguéssim estat a tres pobles 

diferents, hagués sigut més difícil. Vull dir, el fet de tenir molt en contacte gent que 

es van motivant uns als altres, compartint, competint també.. És una competició 

sana, però quan tu veus que un fa una cosa, tu també tens ganes de fer-la. Ja has 

vist que hem compartit grups en l'adolescència. Si haguéssim estat sols, per 

exemple jo de Torroella en Carles d'aquí i en Miquel de Pals, no crec que fóssim, ni 

seriem... seriem més dolents com a musics. Tindríem un nivell pitjor. Sempre 

aprens de l'altre, no són lliçons obertes, aprens sense voler. Et fixes en l'altre. Et 

queda alguna cosa de la gent que tens al voltant. 10 

Miquel Abras recalca que les influències musicals de cadascun d’ells els diferencia, però la 

competència que han tingut sempre hi té molt a veure: 

Tot i que som d’estils completament diferents entre Mazoni, Sanjosex i jo, tots tres 

som de la Bisbal, però les influències són les que són. I es nota molt la influència de 

cada un. I sí, jo crec que hi ha hagut una competència sana. Jo crec que ens ha 

ajudat a despuntar, a diferenciar-nos d’altres grups, d’altres llocs. A no adormir-

nos.11 

Jaume Pla recalca que Toni Molina és molt vertebrador i el defineix com un tot terreny. És un 

bateria que ha tocat molt amb tots tres musics. “Sempre parla de tots tres perquè tenim una 

carrera amb cançons nostres i tal. Però ell és igual d'important amb aquest aspecte”, afegeix 

Pla12.  

Pel que fa l’escena bisbalenca actual, a banda d’aquests músics referents, també s’ha creat per 

segona vegada (amb uns anys de diferència del primer), el disc “Escena Bisbalenca” del que 

se’n fa càrrec l’Àrea de Joventut de l’Ajuntament de la Bisbal, Jordi Gasull i Elena Aguilera. 

Aquests pretenen donar a conèixer la riquesa de l’escena musical que té la ciutat, donant veu 

tant a grups novells com a formacions ja consolidades. Amb aquesta voluntat va sorgir el 

                                                           
9
 Entrevista a Carles Sanjosé. Avinyonet de Puigventós. 13 de desembre de 2013. 

10
 Entrevista a Jaume Pla. La Bisbal d’Empordà. 5 de desembre de 2013. 

11
 Entrevista a Miquel Abras. Estanyol. 3 de gener de 2014. 

12
 Entrevista a Jaume Pla. La Bisbal d’Empordà. 5 de desembre de 2013. 
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projecte de Sona Jove (concurs en què tocaven els grups que podien col·laborar en el disc). El 

resultat doncs, és un CD editat per l’Ajuntament on hi ha representats grups bisbalencs de 

diferents estils. Jordi Gasull ho explica amb tots els detalls: 

Es va crear en el seu moment aquest disc, englobant tots aquells musics que en 

aquell moment sonaven i començaven amb el que és el projecte bisbalenc, i a 

partir d’aquí es va donar capítol del nom d’Escena Bisbalenca. Va quedar aturat. A 

nivell de promoció hi ha varis artistes que s’han anat coneixent. [...] Molts mitjans 

també han agafat i han titllat d’escena bisbalenca quan parlen de musics de la 

Bisbal. Volíem consolidar el projecte una mica com a marca bisbalenca, marca 

musical. Doncs és el que estem fent. Arrel de l’any passat vam decidir apostar-hi 

fort i vam creure convenient engegar un seguit de projectes que penjarien del que 

és la marca escena bisbalenca. Intentar a la llarga anar consolidant una mica 

aquesta marca.13 

3.2.2. La realitat territorial a la Bisbal 

La Bisbal d’Empordà es troba enmig d’un entorn natural privilegiat a la plana de l’Empordà, 

envoltada pel massís de les Gavarres, de ponent a garbí, i propera als grans centres turístics de 

la Costa Brava. Forma part d’un paisatge farcit de poblets petits amb un encant especial. 

Daniel Sabaté, des de l’àrea de Promoció de la ciutat i Desenvolupament Local, ens facilita un 

informe turístic de la població (2013) on s’hi explica que la Bisbal és un dels centres terrissers 

més importants de Catalunya i la seva ceràmica és coneguda arreu del país. És una ciutat de 

cultura. La música, la sardana i la cobla prenen un presència molt notable. També tenen molta 

importància la Fira de Circ al Carrer, el Correfoc, el bestiari bisbalenc o els balls de gegants i 

capgrossos, la festa major... 

En aquest mateix document també s’hi exposa que els carrers del nucli antic de la ciutat 

amaguen petites joies en forma de pastisseries, artesans, adroguers, cistellers, peixaters, 

carnissers o forners, que fan de la qualitat dels seus productes i del tracte personalitzat i 

familiar, la seva raó de ser i la seva forma de viure. S’hi troben carrers amb segles d’història i 

un Castell Palau que forma part del romànic. 

La Bisbal és una ciutat d’antiquaris. Va viure la industrialització i l’expansió econòmica del segle 

XVIII i les famílies més benestants van aprofitar aquesta època de bonança per decorar i 

                                                           
13

 Entrevista a Jordi Gasull i Elena Aguilera. La Bisbal d’Empordà. 27 de desembre de 2013. 
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moblar les seves cases. Els artesans de l’època van complir els requeriments decoratius de les 

famílies empordaneses utilitzant els materials de la zona. El boix, el llimoner, el taronger, el 

cirerer i el noguer van ser els elements que van servir per fer un moble empordanès amb línies 

i característiques similars. 

Segons l’informe turístic de l’Ajuntament de la Bisbal (2013), a partir dels anys seixanta del 

segle passat va sorgir la necessitat de restaurar i recuperar aquests mobles que tenien quasi 

300 anys d’antiguitat. A la Bisbal d’Empordà i als seus voltants es van començar a obrir tallers i 

botigues relacionats amb aquesta activitat. Això ha permès convertir-la en ciutat d’antiquaris. 

Actualment, hi ha una trentena d’antiquaris i brocanters que ofereixen els seus objectes antics 

i restaurats. Aquesta importància del sector fa que s’organitzi la Fira Antic Empordà, una 

mostra de gran prestigi arreu de Catalunya. 

La seva ceràmica és coneguda i admirada a tot Catalunya, de fet, és un dels centres terrissers 

més importants del país. Com a capital de la ceràmica conserva bells exemples de 

l’arquitectura industrial de fàbriques de ceràmica: les vistoses xemeneies de rajol que formen 

part indestriable del paisatge urbà. 

Cal destacar, segons promoció de la ciutat i l’àmbit del turisme, que l’Escola de Ceràmica juga 

un paper fonamental en l’aprenentatge d’un ofici i el futur Terracotta Museu que, des d’una 

de les antigues fàbriques de ceràmica, tindrà un paper imprescindible en la conservació i 

difusió d’aquest patrimoni històric. La primera notícia documentada de l’ofici de terrisser a la 

Bisbal és de 1511 i al segle XVIII la Bisbal ja és un centre ceramista gràcies a la terra argilosa de 

gran qualitat del subsòl. 

La Bisbal ofereix propostes com la Fira de Circ al Carrer, propostes que recuperen ritus o 

tradicions d’altres temps com el Correfoc, el bestiari bisbalenc o els balls de gegants i 

capgrossos, i propostes lligades a la cultura tradicional, com la Festa Major o els aplecs 

sardanistes. 

Pel que fa la Festa Major, que se celebra la diada de la Mare de Déu d’Agost (15 d’agost), 

aplega multitud d’activitats infantils, concerts de sardanes, balls de nit i actuacions de grups 

musicals per als més joves, entre altres. És la festa gran de la ciutat. A més, la Bisbal celebra el 

primer diumenge de juny l’Aplec de la Sardana, la festa popular de la música i la dansa 

tradicionals catalanes. L’Aplec del Remei a Castell d’Empordà i la festa major de Sant Pol són 
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celebracions populars d’aquests dos nuclis bisbalencs. A part d’aquestes, durant l’any se 

celebren diferents festes populars organitzades per entitats locals. 

Respecte l’àmbit gastronòmic, el bisbalenc, el rus, el càntir, les galetes bisbalenques i els 

brunyols de l’Empordà, o l’embotit –sobretot les botifarres blanca, negra i dolça– són 

productes que es poden trobar gràcies als artesans que han optat per la producció de qualitat. 

Finalment, cal destacar que tot aquest conjunt de trets característics que formen part dels 

diferents àmbits -gastronòmic, cultural, patrimonial, d’identitat...- són els responsables de 

definir una Bisbal que els seus ciutadans senten molt seva. Aquesta pren una imatge clara i 

forta que dóna una bona visibilitat a l’exterior. La marca Bisbal esdevé d’una ciutat que 

transmet i percep. L’èxit que aconsegueixen tenir algunes de les activitats mencionades 

demostren que la comunicació que transmet la Bisbal és de qualitat. 
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4. Públic objectiu a qui va dirigida l’obra 

Aquest llibre, dedicat principalment a Carles Sanjosé, Jaume Pla i Miquel Abras en relació al 

territori on han nascut i viscut, va dirigit a un públic ampli dins el món del periodisme i de la 

música. 

Primerament, és possible que sigui un llibre d’interès pels seguidors dels tres protagonistes. 

Aquest tipus de públic voldrà conèixer millor els seus ídols, referents musicals o personatges a 

qui segueixen. 

En un primer pla també hi queda la gent de la Bisbal i rodalies. Ja sigui pel fet de pertànyer a la 

Bisbal, per tenir-la a la vora o per conèixer als personatges que hi apareixen. Molts bisbalencs 

estaran encuriosits per saber què s’escriu de la història musical de la seva ciutat i veure 

plasmat en un llibre el nom i les cares de gent que ha nascut, crescut i que encara viu a la 

capital de la comarca del Baix Empordà. 

D’altra banda, també és un llibre pensat per a aquells que estudien o els captiva quelcom 

relacionat amb la música, des de periodisme musical fins a simples amants de tot allò que 

envolta el món musical i cultural. 

De la mateixa manera, pot atraure a qualsevol persona que vulgui conèixer més profundament 

el territori bisbalenc des d’un àmbit més cultural. El fet de parlar de grups d’estils tan diversos 

com són La Principal de la Bisbal, Komando Moriles, Club Moriarty, Pixamandúrries, Mazoni, 

Sanjosex o Miquel Abras, entre altres grups emergents com Sanjays o Medusa vox, provoca 

que hi hagi varietat per tots els gustos i edats. 

I possiblement, sigui profitós també per a discogràfiques, productores o qualsevol empresa 

que pertanyi al món de la indústria musical i estigui interessada en conèixer què es mou a la 

Bisbal, quina és l’escena bisbalenca i per què passa el que passa en aquest petit territori que 

acaba sent un bressol musical. 
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5. Metodologia 

Per poder realitzar aquest llibre el primer que s’ha de portar a terme és l’elecció d’aquelles 

persones que són essencials per construir el projecte.  

Un cop es tenen els personatges escollits, es preparen les entrevistes per a cada un d’ells i es 

citen per poder-los-hi fer. Les entrevistes són el punt clau d’aquest treball. 

5.1. Documentació  

Abans de començar a preparar els guions de les entrevistes i d’escriure, s’ha hagut de fer una 

recerca prèvia de documentació. Per aquest motiu, primerament s’ha començat a buscar què 

hi havia publicat en relació a Miquel Abras, Jaume Pla i Carles Sanjosé. 

D’ells s’han trobat vídeos a la xarxa, entrevistes publicades a mitjans, reportatges de 

programes televisius i en premsa escrita, notícies... Però també s’han publicat articles i algun 

reportatge relacionat amb la música que hi ha a la Bisbal. Sobretot, s’ha tingut en compte 

l’existència de l’extensa informació en relació a La Principal de la Bisbal per la quantitat d’anys 

que porten en actiu i la important història que tenen al darrera. 

Tot aquest conjunt d’informació ha estat útil per tenir una idea i construir una entrevista que 

no fos ni repetida ni similar per cadascú dels protagonistes i personatges secundaris. Un guió 

que fos exhaustiu en tots els sentits i que a través del que s’ha vist, sigui útil per aprofundir i 

arribar més enllà del què s’ha publicat fins ara. 

La recerca bibliogràfica de la part teòrica s’ha fet a través de llibres relacionats amb la 

investigació dels mitjans de comunicació que tracten els mètodes qualitatius, ja que el tipus 

d’entrevistes que s’han fet són de profunditat i amb preguntes obertes. La intenció és que 

aquestes entrevistes acabin sent converses que aportin tot el necessari. Llibres com ‘La recerca 

en comunicació’ de Jordi Busquet, Alfons Medina i Josep Sort (2006), ‘La investigación 

científica de los medios de comunicación’ de D. Wimmer i R. Dominick (1996), i ‘Tècniques 

qualitatives d’investigació’ de Clemente Penalva i Miguel Ángel Mateo (2006) han estat el 

suport principal per desenvolupar aquest tipus de metodologia emprada.  

D’altra banda, el llibre ‘La otra historia del rock’ de Simon Frith, Will Straw i John Street (2006) 

ha estat un suport important a l’hora de construir cada una de les parts del marc teòric general 

per parlar i entendre la base dels estils musicals que defineixen els tres cantautors. I per 

conèixer la música popular que hi ha hagut a Catalunya als últims temps fins a dia d’avui, ‘Rock 
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per la independència’ de Carles Viñas (2006), ha estat el llibre adequat per ajudar-nos a 

repassar aquesta història musical. 

Pel que fa el marc teòric específic en el que es parla de la música a la Bisbal i del territori 

bisbalenc, s’ha hagut de recórrer a l’Arxiu Comarcal del Baix Empordà (que es troba a la Bisbal) 

a l’Àrea de promoció de la ciutat i desenvolupament local, i a les entrevistes realitzades a tots 

als músics anomenats fins ara. La Tesi Doctoral de Jordi de San Eguenio ha servit per entendre 

la realitat territorial, per poder-la centrar i definir dins la marca Bisbal i així conèixer més la 

ciutat. 

L’Ajuntament de la Bisbal i la Diputació de Girona són dos dels llocs on poder acudir a l’hora de 

tractar el tema del pressupost i tot el que té relació amb la publicació del llibre. D’altra banda, 

l’editorial digital Neurosi i la impremta Cantalozella de Santa Coloma de Farners han estat de 

gran ajuda per poder tenir un pressupost de referència si les ajudes que donen des de la 

Generalitat, finalment, no són rebudes. 

La base de tota aquesta documentació no només són fonts d’informació escrita. Haver parlat 

amb professors, músics, experts en el tema i gent de la Bisbal ha permès que la idea anés 

prenent forma i la pregunta principal quedés ben definida. S’han hagut de demanar contactes i 

estirar fils a través de les fonts d’informació que es tenien de forma segura. D’aquesta manera, 

s’ha pogut arribar més enllà del que s’esperava. Algunes entrevistes han estat breus i per via 

telefònica, però el motiu principal de fer-ho d’aquesta manera ha estat perquè no són 

primordials sinó informació complementària per acabar d’escriure els capítols que formen part 

de l’època musical dels anys 60 i 70, i de La Tabacalera. 

S’ha fet un seguiment també de les xarxes socials personals de cada un dels protagonistes, 

com també de les pàgines personals de cada entitat, ja sigui l’Ajuntament de la Bisbal, 

Bankrobber, Escena Bisbalenca, estudis de gravació on han gravat els discs, La Principal de la 

Bisbal, grups musicals més minoritaris de la població per estar al dia de l’actualitat musical de 

la ciutat, entre altres. 

5.2. Entrevistes qualitatives 

El llibre de Jordi Busquet ‘La recerca en comunicació’ (2006, 153), a l’apartat de les entrevistes 

semiestructurades, exposa que l’entrevista és una situació social, una conversa, en la qual la 

persona entrevistada és un subjecte i qui interroga és un professional que proposa una sèrie 

d’objectius. 
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I en aquest cas, la clau principal del treball són les entrevistes. A través d’elles s’obté tota la 

informació necessària per poder desenvolupar el llibre. L’entrevista permet saber com pensa 

cada persona i aporta informació rica i profunda. 

El document ‘Tècniques qualitatives d’investigació’ de Clemente Penalva i Miguel Ángel Mateo 

(2006), diu que el mètode qualitatiu, el mostreig, en contrast amb l’aleatorietat del 

quantitatiu, és intencional. Les unitats no són seleccionades de manera cega, sinó que els 

casos se seleccionen per motius de riquesa informativa: aquells que poden donar informació 

més rica i precisa per als objectius de la informació. 

Penalva i Mateo (2006) segueixen parlant de la perspectiva qualitativa com la que ens permet, 

per mitjà del llenguatge, enfocar la investigació sobre les qüestions subjectives, com són els 

sentiments, les representacions simbòliques, els afectes, tot allò interior al que podem accedir 

a través d’un acostament a l’objecte d’estudi. 

En el llibre La investigación científica de los medios de comunicación de Roger D. Wimmer i 

Joseph R. Dominick (1996), concretament en el capítol de mètodes qualitatius, s’hi exposa que 

l’entrevista qualitativa aporta informació més rica i profunda sobre els fenòmens socials. Es 

dóna importància als significats compartits. No només interessa el fet en sí, sinó que es pretén 

anar més enllà: saber el per què, com ha estat, conèixer els sentiments, etc. 

Per a l’investigador qualitatiu no existeix una realitat única i cada observador crea la realitat 

formant una part del procés d’investigació. Es tracta d’una realitat subjectiva, que existeix 

només en referència a l’observador. A més, examina el procés complet perquè pensa que la 

realitat és una globalització que no pot ser subdividida. Creu que els éssers humans són 

essencialment diferents i conseqüentment no poden ser encasellats. També intenta establir 

una explicació específica sobre una situació donada o particular. Ho fa per la profunditat. 

L’investigador qualitatiu és una part integrada de les dades; de fet, sense la participació activa 

d’aquest les dades no existirien. 

El disseny evoluciona durant un procés i s’ajusta o modifica segons va avançant. Realitza les 

seves tasques en el propi terreny natural que rodeja els assumptes observats, intentant captar 

el curs normal dels esdeveniments, sense pretendre controlar les variables alienes. 

L’investigador té el seu propi i principal instrument i cap altre analista pot substituir al primer. 

Desenvolupa teories en simbiosi amb el seu  propi procés d’investigació: la teoria “canalitza les 
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dades” i sorgeix formant part del procés d’investigació, evolucionant a partir de les dades en el 

mateix moment en què les recull.  

 [...] un creixent número d’investigadors qualitatius utilitza marcs conceptuals 

predissenyats i un instrumental estructurat prèviament. La majoria de la gent veu 

avui el món amb ulls més universals.  (Miles i Huberman, 1984: 20 a Roger D. 

Wimmer i Joseph R. Dominick) 

La investigació qualitativa pot ser considerada com un excel·lent mètode de recopilació i 

anàlisi de dades, però s’ha de tenir present que aquests estudis tenen límits interpretatius. En 

la majoria dels casos s’utilitzen mostres petites, per això no són representants de la població a 

la que figuren. En el cas del nostre treball, ens centrem en tres personatges, per això, el cercle 

es redueix. Parlem dels músics de la Bisbal i la vida dels tres protagonistes en relació a tot el 

que els envolta. 

5.2.1. Entrevistes semiestructurades 

L’estructura que segueix cada una de les entrevistes és semiestructurada. Segons Busquets, 

Medina i Sort (2006) aquest format fa referència a la planificació dels àmbits temàtics. 

S’elabora un guió previ que és flexible i permet canviar l’ordre, d’aquesta manera es recull 

informació no prevista.   

Per elaborar l’entrevista s’han de tenir en compte tres passos: 

• Formar els objectius de l’entrevista. 

• Establir el mostreig de persones a entrevistar. 

• Tenir clar quins són els grans àmbits temàtics (blocs de preguntes). 

Segons els tres autors, en el llibre La recerca en comunicació: Què hem de saber? Quins passos 

hem de seguir? de Jordi Busquets (coordinador), Alfons Medina i Josep Sort (2006) es troba 

l’explicació de la funció principal de les entrevistes semiestructurades consisteix en fer emergir 

dimensions del fenomen que a l’investigador no se li haurien acudit, i completar així les pistes 

o sospites prèvies. Per això és important que l’entrevista es desenvolupi de manera oberta i 

flexible. En aquesta tècnica, l’investigador anuncia prèviament el tema i disposa d’una guia que 

li servirà per a fer l’entrevista, que es redacta abans i que inclou la llista de temes o aspectes 

que s’hi hauran de tractar. La guia ha de ser precisa i clara, per a poder ser consultada amb 

rapidesa. D’altra banda, s’ha d’intentar organitzar l’ordre dels temes per a poder preveure el 
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desenvolupament de l’entrevista, encara que això no ha de condicionar l’investigador, ja que 

l’entrevista ha de seguir la seva pròpia dinàmica.  

Es tracta d’alguna manera que l’entrevistador faci que la persona entrevistada recuperi o 

aprofundeixi algun dels temes que ha comentat. També és possible que l’entrevistador proposi 

o suggereixi un nou tema a la persona que entrevista. I, a més, serà molt útil quedar amb la 

persona per a futures entrevistes. 
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6. Pressupost 

Per poder publicar el llibre hem de conèixer quin seria el pressupost. A part d’això, també és 

necessari fer un recull de les despeses que ha comportat tota la recerca. D’aquesta manera, 

s’obté un resultat que acaba donant una idea de quants diners s’han d’invertir en el projecte i 

quins són els que ja s’hi han destinat. 

6.1. Pressupost per la publicació del llibre 

Tenim dues maneres diferents de poder publicar el llibre. Una és en format digital i l’altra, 

tradicional. En el primer cas, hem contactat amb l’editorial digital Neurosi i en el segon, amb la 

impremta Arts Gràfiques Cantalozella de Santa Coloma de Farners. 

6.1.1. Editorial Neurosi 

NEUROSI és una editorial que publica obres de manera exclusivament digital en les 

plataformes iBook (Apple) i eBook (Amazon) a preus competitius. 

La seva missió és la de promoure l'ús del llibre digital, difondre l’obra a les xarxes socials i 

vendre el llibre per tot el món. 

Neurosi publica els relats, els somnis, les esperances, tots aquells textos que jauen a 

l’ordinador a l'espera de la llum de qui ho desitgi. Els publica per 150 Euros + IVA. 

També hi tenen cabuda reculls de fotografies, llibres animats, elements interactius, vídeos... I 

destaquen que el teu llibre serà atractiu, actual, interactiu... entre altres aspectes. 

6.1.2. Arts gràfiques Cantalozella 

La impremta Arts Gràfiques Catalozella de Santa Coloma de Farners, amb una llarga trajectòria, 

ens calcula el pressupost que podria comportar publicar el llibre. Depenent de la quantitat de 

copies que es desitgin fer i el format que es prefereixi de coberta, pàgina i color, el preu 

variarà. 

1r Pressupost: 

Pressupost: 18,481 

Data: 6/05/14 
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Descripció: LLIBRES - MÚSICA LA BISBAL - 

Format acabat: 165 x 235 mm 

Coberta amb solapes. Cartolina gràfica de 255 g 

Impressió 4+0. Plastificada mat 1 cara 

160 pàgines interiors (de les quals 128 impreses a 1 tinta i 32 impreses en 

quadricromia) 

Paper estucat volum de 135 g 

Enquadernació rústica, cosit amb fil 

 
Quantitat  Preu unitari  Import 
 
     500      4,7689  2.384,45 
 
     750      3,6329  2.724,68 
 
    1.000      3,1863  3.186,30 
 

Maquetació a part (aprox. 1500 euros) 

Correcció ortogràfica del text no inclosa 

IVA (4%) no inclòs 

 

2n Pressupost: 

Pressupost: 18,482 

Data: 6/05/14 

Descripció: LLIBRES - MÚSICA LA BISBAL - (tapa dura) 

Format acabat: 165 x 235 mm 

Coberta (tapa dura) amb paper estucat brillant de 135 g 

Impressió 4+0. Plastificada mat 1 cara 

160 pàgines interiors (de les quals 128 impreses a 1 tinta i 32 impreses en 

quadricromia) 

Paper estucat volum de 135 g 

Enquadernació rústica tapa dura, cosit amb fil 
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Quantitat  Preu unitari  Import 
 
     500      5,3848  2.692,40€ 
  
     750      4,2675  3.200,63€ 
 
    1.000      3,5747  3.574,70€ 
 

Maquetació a part (aprox. 1500 euros) 

Correcció ortogràfica del text no inclosa 

IVA (4%) no inclòs 

6.2. Despeses 

Tal i com s’ha anat dient al llarg de la memòria, la base principal del treball són les entrevistes. 

Per poder-les realitzar s’han hagut de fer força desplaçaments. Per això, és adequat portar un 

seguiment de la quantitat de quilòmetres que s’han recorregut i les dietes que s’han fet.  

Mobilitat: 

 Santa Coloma de Farners – La Bisbal d’Empordà – Santa Coloma de Farners  (x3) = 56,4 

km x 2= 112,8 km x 3 = 338,4 km 

 Santa Coloma de Farners – Avinyonet de Puigventós – Cornellà de Terri – Santa 

Coloma de Farners = 74,8 km + 35,4 km + 40,2 km = 150,4 km. 

 Santa Coloma de Farners – Estanyol – Santa Coloma de Farners = 16,8 km + 16,8 km = 

33,6 km 

 Vic – Girona – Santa Coloma de Farners = 71,6 km + 30 km = 101,6 km 

 Total = 624 km. 

Dietes: 

 Esmorzars 

 Dinars 

 Cafès 
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7. Cronograma 
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8. Guió i disseny de les diferents parts del projecte  

Per aconseguir escriure un llibre del qual no hi ha gaire informació perquè és quelcom del que 

no s’ha escrit, s’han de seguir una sèrie de passos i s’han de seguir bé. Des del primer moment 

en què un s’ha de posar en contacte amb les fonts d’informació necessàries fins a la redacció 

dels capítols que estructuraran i formaran el projecte. 

1. Contactar amb els protagonistes 

La primera part i la més important del projecte és la de contactar amb les persones necessàries 

per poder obtenir la informació que requereix el tipus de llibre desitjat. Primerament, s’ha de 

buscar quina és la via més ràpida per poder contactar amb els tres protagonistes, ja que són 

tres personatges molt importants en el món musical català i no és una qüestió fàcil. D’altra 

banda, per poder conèixer l’entorn que els envolta, és essencial aconseguir fonts d’informació 

pròximes, sinceres i bones. 

El canal més útil per poder contactar amb els tres cantautors ha estat Facebook. Tot i això, el 

correu electrònic i els números de telèfon que han facilitat entre uns i altres, també han estat 

imprescindibles per parlar amb tots els entrevistats. 

2. Redactar els guions de les entrevistes 

Quan el personatge en qüestió confirma que està d’acord en fer l’entrevista14, es prepara el 

guió de preguntes que se li realitzarà. Depenent de la importància que tingui l’entrevistat en el 

llibre -en relació als tres protagonistes i a la Bisbal-,  el nombre de preguntes variarà. Si és 

una persona molt pròxima o que aporta gran informació per un capítol en concret, l’entrevista 

serà més extensa. 

El guió de les entrevistes de Jaume Pla, Carles Sanjosé i Miquel Abras, consta de dues 

entrevistes diferents. El primer guió és comú, és a dir, conté les mateixes preguntes per a tots 

tres; en canvi, l’altre està dedicat i preparat segons la feina i el recorregut de cada un d’ells (és 

més personal). Cada entrevista està dividida en diferents apartats15. 

Pel que fa als guions dels altres entrevistats, també s’han dividit en diferents parts segons el 

tema que es tocava, però no arriben a ser tan llargues com les dels tres protagonistes. 

  

                                                           
14

 Veure Annex 
15

 Les entrevistes realitzades són qualitatives. Veure Metodologia. 
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3. Realitzar les entrevistes i fer fotografies 

Una vegada confirmada l’entrevista es concreta el lloc i l’hora. Això comporta haver de 

desplaçar-se, de requerir (en alguns casos) de fotògraf, i sobretot portar una gravadora per 

poder transcriure l’entrevista. Les fotografies, a part de demostrar que realment s’ha fet 

l’entrevista a aquella persona, serviran per incloure-les en el llibre per complementar la 

informació i donar un toc més il·lustratiu. 

A part de fotografiar a les persones en qüestió, també s’han fet fotografies de la Bisbal 

d’Empordà i dels estudis de gravació on es trobaven els músics registrant els seus discs. 

4. Transcriure les entrevistes 

Per gravar les entrevistes s’ha utilitzat una gravadora, d’aquesta manera no es perd cap detall i 

a l’hora de transcriure-les és molt útil. Les entrevistes tenen una durada d’entre 45 minuts a 

una hora i quart (depenent de l’entrevistat i el guió que se li ha preparat), per aquest motiu és 

imprescindible disposar d’un enregistrament que s’escolti bé i ho pugui captar tot. 

A l’hora de transcriure les entrevistes s’ha utilitzat el programa Express Scribe per aconseguir 

que la velocitat de la parla es reduís. Així, redactar es fa més fàcil i còmode, sense tenir la 

necessitat de tirar enrere i tornar-ho a repetir tot, de manera que també guanya temps. 

5. Preparar l’estructura del llibre 

El projecte es basa en un llibre que consta de diferents capítols que formen part d’un mateix 

àmbit. A partir de cada entrevista realitzada i a través de la informació obtinguda, l’estructura 

del llibre queda de la següent manera: 

1. Pròleg 

2. Antecedents musicals de la Bisbal 

a. La Principal de la Bisbal 

b. Peluts, rockeros i ye-yés a la Girona dels 60; Els Splay’s; Blue Star (Carles 

Sanjosé (pare)); El Faristol. (Des de principis dels 60 fins el 88 que comença la 

Tabacalera) 

3. La Lluna Negra i La Tabacalera (Pere Teixidor) 

a. Concerts, Komando Moriles, Club Moriarty...  

4. Generació del 77  
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a. Infància i adolescència dels tres protagonistes. (Vivències i experiència 

compartida amb Bankrobber, Toni Molina, Carles Ramió...) 

5. Miquel Abras 

6. Jaume Pla 

7. Carles Sanjosé 

8. Bankrobber 

9. Escena Bisbalenca actual 

a. Cultura musical a la Bisbal (Marta Carol). (Músics bisbalencs actuals: Medusa 

Vox, Sanjays...)  

10. Projecte Escena Bisbalenca (Ajuntament, Projecte, CD, Músics, estudi de gravació...) 

a. Entitats culturals (Indivendres, Empordà Sons... Què fan?)  
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9. Conclusions 

Quan es va iniciar el treball es van plantejar uns objectius. Es creu que gràcies a la disposició i 

ajuda de les persones involucrades en el projecte i a les entrevistes que se’ls ha fet, s’han 

pogut assolir. 

Haver aconseguit parlar amb els tres músics i haver-los pogut fer una entrevista tan completa i 

sincera, ha permès que el principal objectiu s’hagi complert. Els hem conegut bé i sabem més 

d’ells. El resultat final no és el d’una entrevista simple sinó el d’un reportatge amb profunditat 

que mostra els diferents punts que formen part de la vida dels músics bisbalencs. A més, les 

entrevistes aconsegueixen entrar en detalls fent-nos sentir més a prop d’ells. 

L’elecció de les persones entrevistades ha sigut clau per entendre el panorama musical que hi 

ha a la Bisbal. Gràcies a tots els enllaços personals i professionals s’ha aconseguit crear un 

retrat d’aquesta història musical que ens dóna a entendre la situació actual (l’èxit dels tres 

músics, la quantitat de grups musicals que hi ha a la Bisbal...). El fet de conèixer-se els uns amb 

els altres, formar part del mateix lloc i estar units per la música i la cultura de la Bisbal, ha 

provocat que el camí a recórrer fos més fàcil. Per tant, el segon objectiu de repassar la història 

de la música a la Bisbal fins a dia d’avui també s’ha aconseguit amb èxit. L’anàlisi (retrat) 

comença amb els inicis de la Principal de la Bisbal (1888), passant per les dècades dels 80 i els 

90 amb grups tant famosos com Komando Moriles o Club Moriarty, i acaba arribant a dia 

d’avui amb Sanjosex, Mazoni i Abras. 

Finalment, creiem que gràcies a tota la informació obtinguda a través de la transcripció de les 

entrevistes, les consultes personals necessàries, les visites a l’arxiu municipal de la Bisbal, a 

l’Ajuntament, les trucades, etc. tenim la oportunitat de crear un llibre que pugui arribar a la 

gent i compleixi els objectius que hi ha hagut des del primer dia, la publicació del resultat final, 

un llibre titulat: “Generació bisbalenca del 77: Miquel Abras, Mazoni i Sanjosex. Retrat d’una 

història musical”. Un llibre que creiem que pot interessar a tot bisbalenc, a tot músic i a 

qualsevol persona que conegui aquests tres cantautors de tan renom. A més, el fet de voler 

escriure el llibre aquest 2014 ha coincidit amb la publicació de dos discos dels protagonistes, 

“Sacrifiqueu la princesa” de Mazoni i “Festival” de Sanjosex. De la mateixa manera, també ens 

hem trobat amb la gravació del nou treball de Miquel Abras que acabarà sortint aquest mateix 

any. Altrament, el disc d’Escena Bisbalenca que s’ha gravat enguany també ha permès poder 

trobar-los en acció i viure moments al seu costat mentre treballaven. Així s’ha pogut conèixer 

de primera mà com és la seva feina. 
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10. Memòries personals 

Una de les coses que més m’agrada del món del periodisme és entrevistar a persones i 

conèixer les seves facetes. D’aquesta manera els puc arribar a conèixer millor i aprenc coses 

noves de diferents àmbits. I si aquestes persones formen part de l’àmbit cultural, millor. 

Aquest treball no només m’ha servit per agafar experiència a l’hora d’entrevistar i de 

moure’m, de buscar solucions i d’iniciar-me en el món de l’escriptura, sinó també de fer-me 

adonar que el món cultural m’ha captivat de bona manera. Tenia clar que volia escriure un 

llibre. Volia dedicar el meu Treball Final de Grau al periodisme musical, així ho he fet. Dintre 

del món cultural probablement el que més em crida l’atenció és la música. 

Després de vuit mesos dedicant temps, esforç i treballant profundament amb aquest projecte 

que ha marcat bona part de la meva carrera estudiantil, ha arribat el dia de poder dir que he 

aconseguit el meu objectiu: entrevistar a unes persones admirades i conegudes, i gràcies a 

aquest recull exhaustiu d’informació poder formar un llibre. El meu primer llibre. 

La iniciativa i l’actitud de tirar endavant el que faci falta han marcat aquesta trajectòria. Potser, 

ni jo ni ningú, haguéssim imaginat rebre una resposta de tres musics tan importants en el món 

musical català actual. En Miquel Abras, en Jaume Pla i en Carles Sanjosé, des del primer 

moment en què hi vaig contactar van mostrar interès en ser entrevistats i en donar-me un cop 

de mà per tirar endavant el projecte. Ells m’han ajudat en el que ha fet falta. Han demostrat 

ser tres cantautors amb un nivell musical molt alt però a la vegada m’han ensenyat, també, 

que són tres persones familiars, agraïdes, treballadores, naturals, senzilles i altres trets 

característics que aquí no cal esmentar. 

Parlar del rock, del pop i del folk, parlar de la música a la Bisbal i del territori, m’ha aportat 

coneixement i empenta per tirar endavant la memòria que acompanya el llibre i, sincerament, 

hi ha hagut un gran interès per part meva de conèixer l’arrel d’aquests estils musicals. 

Respecte a la metodologia basada en les entrevistes i en la recerca que jo mateixa he fet i he 

anat creant al contactar amb les persones de la Bisbal, em fa sentir orgullosa de la feina feta i 

valorar el temps invertit i les ganes que hi he posat. Haver trobat a les persones indicades i que 

aquestes estiguin connectades entre elles, m’ha portat a estirar un fil que arribava a tothom 

per aconseguir la informació desitjada i han fet que el camí hagi estat més fàcil. 

Hi ha hagut moments de tota mena. Estones en què hi ha hagut tensió, dubtes, moments 

pesats o perduts... però no han estat cap impediment ni problema per tirar el projecte 
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endavant. Perquè també hi ha hagut les vivències amb alegria, nervis, impaciència i ganes 

d’avançar. Entenc que és el que comporta quelcom amb el què hi dediques tant de temps i 

depèn de tantes coses. 

És cert que els protagonistes principals de la història són Miquel Abras, Jaume Pla i Carles 

Sanjosé, però hi ha un conjunt de persones que han fet possible la realització de la història de 

la música de la Bisbal, anomenada actualment ‘Escena bisbalenca’, que apareix a aquest llibre. 

La Marta i la Lola, les regidores de cultura de l’Ajuntament de la Bisbal m’han donat tota la 

informació necessària relacionada amb el món cultural de la Bisbal. La seva energia no els va 

permetre deixar-se ni un detall. En Jordi Gasull i l’Elena Aguilera, amb el projecte Escena 

Bisbalenca m’han fet estar com a casa i m’han ajudat amb tot el que m’ha fet falta, posant-me 

el dia del moviment musical que hi ha a la Bisbal. En Toni Molina, m’ha fet passar una bona 

estona parlant de la seva relació amb els tres protagonistes i la seva extensa i infinita carrera 

musical. En Francesc Cassú em va obrir les portes de casa seva i em va captivar amb la història, 

anècdotes i professionalitat de La Principal de la Bisbal. En Marçal Lladó de Bankrobber, em va 

mostrar la bona feina que estan fent i l’èxit merescut que han obtingut. En Pere Teixidor va fer 

que l’estona passés volant explicant-me la història de la música de la Bisbal i l’època de La 

Tabacalera: qui millor que ell per fer-ho? 

Sense tots ells aquest projecte no hagués estat possible. No em queda més que agrair-los tot el 

què m’han ajudat i la manera com m’han tractat. Perquè encara que hagi hagut d’anar a la 

Bisbal, a Avinyonet de Puigventós, a Girona, a Estanyol, a Cornellà de Terri... tots ells m’han fet 

sentir com a casa. Perquè a casa ens hi trobem quan estem realment còmodes i ben 

acompanyats, i així ha sigut. Ha valgut la pena. 

Què en trec de tot plegat? Doncs haver crescut professionalment i socialment, haver conegut a 

persones fantàstiques que, encara que d’alguns potser ja no n’arribi a saber res més, m’han 

deixat la seva petjada. El treball també ha provocat que m’hagi endinsat al Baix Empordà i he 

recorregut carrers que feia molts anys que no trepitjava. Crec que aquest llibre em pot donar 

una empenta per començar un nou camí que va carregat d’il·lusió i de ganes de veure quin 

serà el pròxim pas. 

Diuen que en aquesta vida no et pots morir sense haver plantat un arbre, haver tingut un fill i 

haver escrit un llibre. Doncs bé, podria acabar dient que el que no m’hagués pensat mai que 

faria, és el primer que he fet. 
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Annex 1: Guions de les entrevistes 

Aquest primer apartat dels annexos inclou els guions que es van preparar per fer les 

entrevistes que es van acordar amb les persones relacionades amb el projecte. 

Els guions dels personatges més destacats estan estructurats per blocs segons el tema que 

correspongui amb la seva vida personal o carrera professional (música, territori, discos...). 

L’ordre que s’ha decidit seguir a continuació està basat en la importància que té la persona en 

relació als tres cantautors protagonistes del llibre: 

El primer guió és l’entrevista comuna que se’ls va fer a Abras, Pla i Sanjosé. A tots tres per 

igual. 

A continuació trobem els guions individuals, començant per Miquel Abras, Jaume Pla i Carles 

Sanjosé. Aquestes sí que han estat ordenades per ordre alfabètic ja que tots tres tenen la 

mateixa importància. Però seguidament trobem: 

 Entrevista a Toni Molina: Músic bateria que ha crescut al costat dels tres protagonistes 

i que ha estat present al llarg de la carrera musical de cada un d’ells. Ha tocat i gravat 

discos amb tots tres i els uneix una gran amistat. Segons paraules de Pla, Molina és 

molt vertebrador en aquesta història. 

 Entrevista a Marçal Lladó: Un dels components de la discogràfica Bankrobber que 

també ha crescut al costat dels tres protagonistes. Com a discogràfica porta a Mazoni i 

Sanjosex. 

 Entrevista a Francesc Cassú: Director de La Principal de la Bisbal. 

 Entrevista a Jordi Gasull: Àrea de Joventut de l’Ajuntament de la Bisbal i responsable 

del projecte Escena Bisbalenca. 

 Entrevista a Marta Carol: Regidora de cultura de l’Ajuntament de la Bisbal d’Empordà. 

 Entrevista a Pere Teixidor: Va ser el director de Lluna Negra, associació que portava la 

famosa Tabacalera. 
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Entrevista comuna per a Miquel Abras, Jaume Pla (Mazoni) i Carles 

Sanjosé (Sanjosex) 

Bloc 1: Preguntes personals 

1. Com és el teu dia a dia? 

2. Què és el millor de ser músic? I el pitjor? 

3. Vius només de la música? Si és que no, de què vius, o amb què ho combines? 

4. Quantes hores dediques a la música? 

5. Quan no estàs tocant, què t’agrada fer? 

6. Quina és la teva millor virtut? I el teu pitjor defecte? 

7. Com compagines la vida personal amb la vida professional? 

8. Les xarxes socials t’ajuden a donar-te a conèixer i a promocionar-te? 

9. Creus que Internet ajuda a potenciar la música o l’està perjudicant? 

10. Quina relació tens amb en Carles i en Jaume? (Per a en Miquel; i a la inversa per als 

altres) 

Bloc 2: Preguntes sobre música 

11. Què representa la música per tu? 

12. Quins referents musicals tens? 

13. Com definiries la teva música?  

14. Quan i com vas començar a introduir-te en el món de la música? 

15. Quin és el somni de tot músic? I el teu? 

16. De què t’agrada parlar a les teves cançons? 

17. Les escrius i les composes tu? 

18. A on sols composar-les? 

19. Quina és la teva cançó preferida de totes les que has composat? 

20. A quin estudi de gravació graveu els discs? 

21. Bankrobber us ha ajudat a créixer? Ja us coneixíeu? També han sortit de la Bisbal? (Per 

a Sanjosex i Mazoni) 

22. A tots els concerts vas acompanyat de la banda? 

23. Quina ha sigut la col·laboració més especial que has tingut o has fet? 

24. Quin músic t’agradaria que col·laborés en alguna de les teves cançons? 

25. Quin ha estat el millor lloc on has tocat? I el pitjor? 

26. Quin ha estat el concert del que tens més mal records? I el millor? 
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27. En quin moment de la teva carrera musical et trobes? 

28. Quins objectius tens a llarg termini? 

29. Creus que la música catalana ha donat un gir? Que ha canviat l’estil que tenia... 

30. I en quin moment creus que es troba la música en català actualment? 

Bloc 3: Preguntes en relació als altres 

31. Creus que és casualitat que tan tu, com en Carles de Sanjosex i en Jaume de Mazoni, 

que sou tots tres del 1977 i heu sortit del mateix lloc (La Bisbal); hàgiu triomfat dins el 

món de la música catalana? (Una per a cadascú) 

32. Us heu donat suport mútuament, heu buscat alternatives...? 

33. Heu coincidit durant la vostre carrera musical? 

34. Has treballat amb Jaume Pla com a productor. Per què el vas escollir a ell? (Per a en 

Miquel i Sanjosex) 

Bloc 4: Preguntes en relació al territori 

35. Quins lligams tens amb la Bisbal de l’Empordà? 

36. Com descriuries la Bisbal? 

37. Què significa per a tu la Bisbal? 

38. Creus que el territori ha influït en la teva carrera i en la teva vida personal? 

39. Quin paper creus que té la música a la Bisbal? 

40. (Depèn de si viu a la Bisbal o no) Sols estar gaire per la Bisbal?  
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Entrevista a Miquel Abras 

Bloc 1. Discs i premis: 

1. Ens els primers discs apareixia la teva imatge a la portada. Per què en aquesta última 

has triat un elefant que s’aguanta amb la trompa? Què significa? 

2. Tens quatre discs enregistrats. Em podries dir per què els has titulat d’aquesta 

manera? 

- Equilibris impossibles: 

- Temps de zel: 

- M’agrada sentir el que tu sents: 

- Entre mil vidres trencats: 

3. Amb el disc “Temps de zel” vas guanyar el Premi Enderrock 2011 per votació popular a 

la millor cançó d’autor “L’últim adéu”. Què ha suposat per tu guanyar aquest premi? 

4. L’any 2009 vas aconseguir el Disc Català de l’Any, reconegut per Ràdio 4. Recordes del 

dia en què t’ho van comunicar? Com et vas sentir? 

5. Aquell mateix any també vas rebre el reconeixement a millor artista, millor disc, i 

millor lletra de cançó pop-rock per part de la revista Enderrock pel disc "M'agrada 

sentir el que tu sents". Què va significar per tu aquell 2009 al rebre dos premis tan 

reconeguts? 

Bloc 2. Cesk Freixas: 

6. Com va sorgir la idea de fer un disc amb Cesk Freixas? Tot parteix de la cançó 

“L’Empordà se’ns crema”? I aquesta cançó d’on ve? 

7. Però en Cesk és un cantautor força reivindicatiu en temes de política en les seves 

cançons. Les teves lletres, en canvi, parlen més d’amor. Veies el projecte factible? Què 

buscàveu? 

8. Què és el millor de fer el duet amb Freixas? 

9. Creus que la música s’ha d’utilitzar per reivindicar? 

Bloc 3. La música: 

10. La música està per davant de tot? 

11. Què sents quan sona alguna de les teves cançons a la ràdio, a la televisió o en algun 

lloc en concret? 

12. Aparèixer als mitjans, quina repercussió ha tingut a la teva carrera? 
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13. T’agradaria fer un trio musical amb Sanjosex i Mazoni? Ho veuries factible tot i tenir 

estils diferents? 

Altres 

14. Has produït el disc de nadales d’aquest any. Va ser iniciativa teva o t’ho van proposar? 

15. Per què s’han escollit els musics que formen el disc (catarres, obesses, cesc freixas, 

teràpia de shock...)? 

16. Col·labores al disc Escena Bisbalenca i ja és la segona vegada. Què en penses del 

projecte? 
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Entrevista a Jaume Pla (Mazoni) 

Bloc 1. Discs: 

1. Tens 8 discs al mercat. Em podries dir què significa el títol que els has donat a cada un 

d’ells? 

- 7 songs for a sleepless night (2003): 

- Esgarrapada (2006):  

- Si els dits fossin xilòfons (2207): 

- Eufòria 5 Esperança 0 (2009): 

- 13.31 (2010): 

- Fins que la mort ens separi (2011): 

- Inaudit (2011): 

- M’agranes molt /Purgatori (2013): 

2. Amb Holland Park i en el teu primer disc cantaves en anglès. Per què vas decidir 

canviar al català? 

Bloc 2. Música, gires i concerts: 

3. Tocaves amb Holland Park. Què et va fer decidir deixar el grup? 

4. Després vas crear Mazoni. Què vol dir Mazoni? D’on prové el nom? 

5. Has tingut una gira de 31 dies consecutius de concerts. Ha sigut dur? Explica’m 

l’experiència. 

6. De la gira de 31 dies en sorgeix el disc 13.31. Vas voler-ho immortalitzar? 

7. Ha estat difícil quadrar 31 concerts en 31 dies? 

8. Sabem que vas anar a Amèrica. Com va ser l’experiència de tocar a “South by 

Soutwest” a Austin i a “Canadian music week” a Toronto? 

Bloc 3. Com a productor: 

9. Ets productor de molts discs de diferents autors. Treballes amb Bankrobber o també 

per altres discogràfiques? També treballes pel teu compte? 

10. Què prefereixes ser a dalt l’escenari tocant? O enregistrar un disc d’estudi? 

11. Tan Miquel Abras com Sanjosex han comptat amb tu com a productor per gravar els 

seus treballs. Què ha significat per tu treballar amb ells? 

12. T’agradaria fer un trio musical amb Sanjosex i Mazoni? Ho veuries factible tot i tenir 

estils diferents? 
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13. Què sents quan sonen les teves cançons a la ràdio o tv? 

14. Quina repercussió ha tingut a la teva carrera aparèixer als mitjans de comunicació? 

15. Any de Gràcia, Ventura Pons – Sanjosex i Mazoni 

16. Lipdub Any de Gràcia – Cançó Jaume Pla 
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Entrevista a Carles Sanjosé (Sanjosex) 

Bloc 1. Discs i premis: 

1. La música està per davant de tot? 

2. Tens quatre discs enregistrats (3 d’estudi i un directe). Em podries dir per què els has 

titulat d’aquesta manera? 

- Viva!: 

- Temps i rellotge: 

- Al marge d’un camí: 

- La viu-viu: Sanjosex en concert: 

3. Al teu disc “Viva!” hi ha una cançó titulada “Puta” on apareixen mots com: bruta, truja, 

puta, guarra, porca... Has pensat que pot ferir la sensibilitat de certes persones o que 

la pot escoltar qualsevol tipus de públic? 

4. Gràcies a “Temps i Rellotge” vas guanyar el Premi Enderrock de la crítica al millor disc 

de cançó d’autor del 2007. Què va suposar per tu aquest premi? 

5. El gener del 2010 es publica Al marge d’un camí. Premi Enderrock de la crítica al millor 

disc de cançó d’autor de l'any 2010, premi Enderrock del públic al millor cantautor i 

premi Enderrock al millor disc de cançó de l'any per les votacions del públic. Podríem 

dir que el 2010 va ser el teu millor any? 

6. Has anat a tocar al País Valencià i a les Balears. Com ha estat l’experiència? Has rebut 

el mateix afecte del públic que el que reps a casa? 

7. Vaig llegir a un missatge que vas publicar al Facebook que teníeu 18 temes però 

entràveu a estudi amb 15, i que no sabies quantes n’acabarien quedant. Què en feu de 

les que no seleccioneu? N’heu recuperat alguna, oi? 

8. Pel que dius, és dur que en quedin tantes fora, no? 

9. Què ens hem d’esperar d’aquest nou disc? 

10. Com el definiries? 

Bloc 2. Televisió: 

11. Algunes de les teves cançons han aparegut a sèries com “Porca Misèria”, “Polseres 

vermelles”, “Pop Ràpid”... Abans d’emetre els capítols amb les teves cançons, t’avisen? 

12. També hem sentit “Animal Salvatge” al programa “El convidat”, “Temps o rellotge” a 

“Hola! Europa”, entre altres. Com et sents cada vegada que escoltes alguna de les 

teves cançons a la televisió o a la ràdio? 
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13. El fet de sortir a la televisió t’ha donat més visibilitat? Quina repercussió ha tingut a la 

teva carrera? 

Bloc 3. Chicuelo i altres: 

14. Com es va iniciar el projecte del duet amb Chicuelo? Per què Chicuelo? 

15. Tindrem més concerts amb la seva col·laboració? 

16. T’agradaria fer un trio musical amb Sanjosex i Mazoni? Ho veuries factible tot i tenir 

estils diferents?  

17. Com es reflecteix el territori a la teva música? Amb cançons com Baix Ter Montgrí? 
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Entrevista a Toni Molina (Bateria) 

La música 

1. Tinc entès que toques amb molts grups. Amb quants toques actualment? 

2. Com és el dia a dia d’un músic que toca amb tants grups? 

3. De quina manera et troben els grups? Com poden contactar amb tu? 

4. Les xarxes social t’ajuden? 

5. A part de ser músic et dediques a alguna altra cosa? (Si és el cas, és fàcil compaginar-

ho?) 

6. Quin és el secret de l’èxit? 

7. Què significa la música per tu? 

8. Quan i com vas començar a introduir-te en el món de la música? 

9. En quin moment de la teva carrera musical et trobes? 

10. Quins referents musicals tens? 

11. Quin és el teu estil de música preferit? En quin estil et sents més còmode tocant? 

12. Quin ha estat el teu millor concert? I el pitjor? 

Relació amb en Carles, en Jaume i en Miquel 

13. Quina relació tens amb en Carles, en Jaume i en Miquel? 

14. Us coneixeu de ben petits i heu tocat junts. Com ha estat l’experiència? 

15. Què canvia a l’hora de tocar amb en Carles, en Jaume o en Miquel? 

16. Creus que hi ha competitivitat entre els tres cantautors? 

17. Què ha suposat per tu tocar amb tots tres? 

18. Creus que ha estat sort o casualitat que aquesta fornada de musics de l’any 77 i que 

sou tots de La Bisbal, hàgiu acabat sent referents en el món musical català actual? 

19. Quina relació tens amb Bankrobber? (O amb en Marçal Lladó i en Xavier Riembau?) 

Preguntes en relació al territori 

20. Quins lligams tens amb la Bisbal d’Empordà? 

21. Com descriuries La Bisbal? 

22. Què significa per a tu La Bisbal? 

23. Creus que el territori ha influït en la teva carrera i en la teva vida personal? 

24. Quin paper creus que té la música a La Bisbal? 

25. (Depèn de si viu a La Bisbal o no) Sols estar gaire per La Bisbal?  
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Entrevista a Marçal Lladó (Discogràfica Bankrobber) 

Bankrobber: 

1. On va néixer Bankrobber? 

2. Per què una estrella roja com a logotip? 

3. Per què Bankrobber? Sou uns ‘atracadors’? En quin sentit? 

4. Per què vareu escollir Barcelona com a ciutat on ubicar la discogràfica i no La Bisbal? 

5. Com us vàreu conèixer els components de Bankrobber? Què us unia? 

La Bisbal: 

6. Quins lligams tens/teniu amb la Bisbal de l’Empordà? 

7. Què significa per vosaltres? 

8. Quina música hi ha a la Bisbal? 

9. Quin paper té la música a la Bisbal? 

10. (Depèn de si viu/viuen a la Bisbal o no) Sols/soleu estar gaire per la Bisbal? 

11. Creus que la Bisbal ha influït en la vostre manera de treballar i de crear Bankrobber?  

Música: 

12. Què en penseu de la música que podem trobar a Internet de manera gratuïta? 

13. Per què decidiu, a part del format físic del disc, fer-los digitals? 

14. Els vostres discs digitals són gratuïts? 

15. Quins tenen més demanda? 

16. Teniu preferències a l’hora d’escollir estils de música i grups? En què us baseu? 

17. Què preferiu? 

18. Teniu en cartera Guillamino, Sanjosex, Mazoni, Le Petit Ramon, El Petit de Cal Eril, 

Esperit!, Sanjays, Macho, Macrobukkake i Isaac Ulam. Per què creieu que uns triomfen 

més que altres? On és el problema o la sort? 

Miquel Abras, Jaume Pla i Carles Sajonsé: 

19. Amb Jaume Pla heu engegat una col·lecció de cançons anomenada “Paractemol 

Music”. Quina és la intenció d’aquest projecte? 

20. Quina relació teniu amb ell? 

21. Quina relació teniu amb en Miquel Abras? 

22. I amb en Carles Sanjosé? Ja us coneixíeu de la Bisbal? 
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Entrevista a Francesc Cassú (Director de La Principal de la Bisbal) 

La Principal: 

1. D’ençà els seus principis i fins als últims anys, La Principal ha crescut molt en nombre 

de músics. Creu que això ha fet canviar-ne l’essència que tenia? 

2. Comencen com a Cobla i evolucionen a ampliar l’espectacle en concert, cobla i ball. 

Com ha estat aquesta trajectòria? 

3. Tenen La Principal dividida en: Concert, Cobla i Ball. Què és el que prefereixen? I amb 

què respon més el públic? 

4. Creu que les sardanes segueixen tenint el mateix paper que anys enrere o s’està 

perdent aquesta costum? 

5. És una formació amb molta història, complir 125 anys no és fàcil. Com s’encaren els 

propers anys? En quin estat de salut es troba La Principal? 

6. La Principal ha viscut moments crítics? 

7. En algun moment l’orquestra ha vist que arribava el seu final? 

8. Què vol transmetre la formació a la gent? 

9. On assagen? 

10. Quantes hores dediquen a la setmana a assajar? 

11. Quins referents musicals tenen? 

12. Com escullen el seu repertori? 

13. Són molts components a la banda. Hi ha moments complicats, difícils o compromesos? 

14. Què en pensen de la música que podem trobar a Internet de forma gratuïta? 

15. Creu que les xarxes socials els han ajudat a donar-se a conèixer més, encara? 

16. Què va significar per La Principal i pel seu pare, com a director, l’any 1988, guanyar la 

Creu de sant Jordi precisament el mateix any que es celebraven els 100 anys de 

l’Orquestra? 

La Bisbal: 

17. Quin paper creu que té la música a la Bisbal? 

18. Què té la Bisbal per què hi hagi tant referents musicals? 

19. Tots els membres de la formació són de la Bisbal? 

20. Què significa per vostès la Bisbal? 

21. Com descriurien la Bisbal? 

22. Creu que el territori ha influït en la vida de la formació? 
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23. Com és la música de la Bisbal? 

24. Com s’interrelacionen amb altres musics de la Bisbal? 

Altres: 

25. Què me’n podria dir de Miquel Abras, Carles Sanjosex i Jaume Pla? 

26. Els coneixen? Quina relació hi tenen? 

27. Per què creu que han sortit tant referents del món musical català actual de la Bisbal, 

precisament? 

28. Què té la Bisbal? 

29. La Bisbal és un poble amb molta tradició musical. Un dels pilars és La Principal, com 

han viscut aquestes noves fornades de músics que donen molta anomenada a la 

població? 

El director: (Complementari) 

30. 8 directors són els que han passat al llarg d’aquests 125 anys a dirigir la formació. Ha 

estat fàcil per vostè, el qual va agafar la banda amb tan sols 26 anys, tirar endavant 

una Cobla amb tanta història al darrera i no perdre-la? 

31. Vostè és el fill de Josep Cassú, director de l’orquestra des del 1977 al 1990. Què li 

suposa que el seu pare n’hagi estat el director durant tant de temps?  

32. Vostè tenia la intenció d’arribar a ser el director de La Principal de la Bisbal? Com hi va 

entrar? 

33. L’han arribat a comparar amb el seu pare? Aquest fet li suposa alguna pressió extra? 

34. Què significa per vostè ser el director d’una orquestra amb tant de nom? 

35. Vostè com a director quin llegat voldria deixar de la Principal? 
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Entrevista a Jordi Gasull (Escena Bisbalenca) 

Escena Bisbalenca 

1. Què és Escena Bisbalenca? 

2. Quan neix Escena Bisbalenca i amb quina intenció? 

3. Qui la forma? 

4. Com es finança Escena Bisbalenca? 

5. Escena Bisbalenca forma part de l’Àrea de Joventut de l’Ajuntament de la Bisbal. En 

què es basa aquest grup? 

6. El més conegut d’Escena Bisbalenca és produir un CD cada dos anys. A part d’això, 

quines altres funcions fa? 

7. Quina és la intenció de fer aquest recopilatori? 

CD 

8. Quin és el procés de selecció dels grups per aparèixer al CD? 

9. Fins a quants musics (grups) poden participar aquest CD? 

10. Només poden participar-hi músics de la Bisbal? 

11. Aquest CD el formen músics coneguts o només músics que es volen donar a conèixer? 

12. S’escull un estil de música en concret o pot variar molt l’estil de les cançons que 

formen el disc? 

13. Per què vàreu escollir gravar-lo a JuglansMusic? 

14. On el podem trobar el CD? 

15. Quin preu té? 

16. On van destinats els beneficis? 

17. Aquesta entrevista és en el marc d’un llibre on els protagonistes són Mazoni, Miquel 

Abras i Sanjosex. Quina és la vostra relació amb ells? Quin paper han tingut en l’Escena 

Bisbalenca? 

La Bisbal 

18. Com descriuríeu la Bisbal? 

19. Què significa per vosaltres la Bisbal? 

20. Què té la Bisbal per què hi hagi tant referents musicals? 

21. Quin paper creus que té la música a la Bisbal? 

22. Hi ha molts músics a la Bisbal. Hi ha bona sintonia entre tanta competència? 
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Entrevista a Marta Carol (Regidora de cultura de l’Ajuntament de la 

Bisbal) 

1. Quant temps fa que ocupa el càrrec de Regidora de cultura a l’Ajuntament de la 

Bisbal? 

2. Quin paper té la cultura a la Bisbal? 

3. Com definiria la cultura que hi ha al poble? 

4. Quins referents culturals té la Bisbal? 

5. La Bisbal té suficient oferta cultural per què els bisbalencs no l’hagin d’anar a buscar a 

fora? 

6. Quins són els actes culturals més importants que hi ha? 

7. Quins són els espectacles, fires o festivals que més importància tenen? 

8. Hi ha alguna projecte cultural nou per aquest pròxim any? 

9. Què és el que més destaca en el món cultural a la Bisbal? 

10. Quin paper té la música a la Bisbal? 

11. Creu que hi ha prou oferta musical? 

12. Quantes escoles de música té la Bisbal? 

13. No totes les escoles donen classes de modalitats de Cobla. Té èxit a la Bisbal? 

14. Quina relació té l’Ajuntament amb La Principal de la Bisbal? Què ha significat aquesta 

formació pel municipi? 

15. I quina relació té amb l’Escena Bisbalenca? 

16. Què representa per La Bisbal tenir a tres referents de la música catalana actual com 

són Miquel Abras, Jaume Pla i Carles Sanjosé? 

17. Què me’n pot dir de La Tabacalera? 

18. Creu que hi hauria la opció de tornar-la a posar en funcionament? 
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Entrevista a Pere Teixidor (President de La Lluna Negra) 

1. A què es dedica ara? 

2. Sempre s’ha dedicat a el què està fent ara? 

3. Quant de temps fa que hi treballa? 

4. Té alguna relació amb els àmbits de la cultura o la música? 

Preguntes en relació al territori 

5. Quins lligams té amb la Bisbal de Empordà? 

6. Com descriuria la Bisbal? 

7. Què significa per a vostè la Bisbal? 

8. Creu que el territori ha influït en la seva carrera i en la seva vida personal? 

9. Quin paper creu que té la música a la Bisbal? 

Lluna Negra 

10. Quan i com es va iniciar el grup Lluna Negra? 

11. Quines eren les tasques de Lluna Negra? 

12. Qui la formava? 

13. Quin paper hi tenia? 

14. Quant de temps va existir? 

15. Amb quina intenció es va crear Lluna Negra? 

16. Hi podia entrar tothom o s’havien de complir uns requisits? 

La Tabacalera 

17. Lluna Negra va ser l’encarregada de portar La Tabacalera. Quan i com va començar 

aquest procediment? 

18. Què es pretenia fer amb La Tabacalera? 

19. Per què vàreu triar La Tabacalera? 

20. Per què va prendre aquest nom? 

21. Durant quants anys va existir? 

22. A quin any es va tancar i per què? 

23. Tinc entès que es va fer una manifestació per què no la tanquessin. Hi va anar molta 

gent? 

24. Es va aconseguir quelcom al respecte? 

25. Quin tipus de concerts s’hi feien? 
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26. Tenia èxit La Tabacalera? Hi anava molta gent? 

27. A part de concerts, s’hi feien altres actes? 

28. Com descriuria l’època de La Tabacalera? 

29. Creu que es podria tornar a fer quelcom similar? 

30. Es troba a faltar La Tabacalera? 

31. Creu que La Tabacalera ha servit d’alguna cosa (com a referent) pels musics que 

actualment estan triomfant? 

32. La música a la Bisbal té un paper molt important. Creu que s’hi fan suficients festivals, 

concerts o espectacles? 

33. Coneix les entitats culturals que hi ha actualment a la Bisbal? Creu que estan fent bé la 

seva feina? 

34. Es veuria capaç de tornar a fer el mateix que va fer a aquella època? 
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Annex 2: Entrevistes transcrites 

El segon apartat està format per les entrevistes transcrites de totes les persones que s’han 

entrevistat i tenen relació amb el projecte 

 A part de seguir els guions preparats anteriorment, com que són entrevistes 

semiestructurades, hi ha incloses preguntes que han sorgit degut a una resposta que l’ha 

causat o també per plantejaments nous que s’han presentat al llarg de la conversa. 

El vocabulari utilitzat és col·loquial i la transcripció està realitzada amb totes les paraules i 

expressions que usen i formen el caràcter de cada entrevistat. L’ordre que s’ha seguit és el 

mateix que s’ha utilitzat a l’apartat anterior dels guions, segons la importància i relació vers els 

tres cantautors protagonistes. 
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Entrevista a Miquel Abras 

“[...]Komandos Moriles, era un grup que per  nosaltres era la referència perquè era el primer 

grup que veiem tocar en directa no, allò que els veies propers... després hi havia el grup Club 

Moriarty, grup mes de rock rollo El último de la fila , els Komando era un grup estatalment 

funcionaven com ningú era el numero ú d’ska de tot d’Espanya, no ? i bé i nosaltres els 

admiràvem molt, tot i que cap  dels  molts pocs grup per dir cap d’avui en dia de l’Escena 

Bisbalenca, que ningú fa ska, no hi ha cap grup que faci ska jo vaig tenia un  grup que es deia 

Estrés que havíem fet ska després vaig tenir un grup Wonder Baby Dolls que era una fusió del 

ska amb el reagge, una mica de samba... però això de grups que facin ska i prou no,vale res 

això. [...]” 

Com és el teu dia a dia? 

El meu dia a dia... Bé, ha canviat des de fa uns 7 anys enrere. Que tinc la gran sort de poder-me 

dedicar només a la música. I el dia a dia, és pensar molt sobretot... quan m’aixeco sempre penso 

ens els projectes, en fer cançons, tot va sempre encaminat amb la musica és que és la meva part 

del dia a dia més provisional i la part més personal tinc tres fills i bueno tant com els tinc jo, 

estem separats amb la seva mare, i quan els tinc jo, tenir els nens és estar amb els nens 

constantment. I aprofito després quan hi són per concentrar-me i fer coses de música. El dia a 

dia, sempre està enfocat en la música. 

Què és el millor de ser músic? 

És sobretot fer les cançons, crear cançons. Agafar un paper en blanc, està a casa amb una 

guitarra i després això que ho puguis plasmar en un disc. Això és el més xulo, aquesta sensació 

de quant tu estàs fent la cançó i la veus gravada és el més maco. Llavors el directe ja és una altra 

història, el directe és un moment, és un instant que el disfrutes. Però clar, fer una cançó és per 

sempre. 

I el pitjor? 

El pitjor sempre ha sigut en aquest país... la cultura ha estat molt mal cuidada, és a dir, el pitjor 

és sobreviure sent músic. Perquè estem en un país que bé, ser músic sembla que vulguis ser un 

vago... a partir d’ara tenim la sort que ja fa uns anys que no... però clar, els polítics que tenim 

ens tornen a “putejar”, i com a músic tu lluites per sobreviure. Simplement això, el que vols és 

no mostres a ningú. Tu fas les teves cançons, fas concerts, però clar, et trobes amb parets, amb 

murs que no et deixen viure d’això. sobretot quan ets més joves, quan ja comences a tenir un 

nom i tens la gent que et segueix, doncs és molt més fàcil després. 
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Tu només vius de la música o treballes d’alguna altra cosa? 

No, no. Tinc la sort de només estar amb la música. El ser cantautor és xulo, perquè si tingués 

una banda hauria de dividir-ho parts iguals, hauria de deixar de ser cantautor. Molts grups 

d’avui dia encara que posin un nom de grup o de cantautor ja queda clar que si ells es fan la 

cançó i s’ho fan tot ells després poden cantar i sobreviure. 

El que és gairebé impossible és tenir un grup de música amb 5 o 6 persones i que tot sigui en 

parts iguals, viure cadascú que tingui un sou... és gairebé impossible. En aquest país jo crec que 

sí que hi ha grups com els Manel o els Amics de les Arts... aquests sí que viuen d’això i bé. I 

altres grups que potser també sonen molt, que no arriben a tan... no venen tants discos, no tenen 

als concerts tanta gent. Doncs aquests segurament, molts tenen una altra feina. 

Normalment, quantes hores dediques a la música? 

Mmmm... no gaires, jeje. Quan vaig començar... a la música hi dedico poques hores. Són 

èpoques, hi ha èpoques que dius: “Va! Ara tinc ganes de composar, de fer nous temes i de fer 

això.” Aquí és quan comences a... hi ha èpoques que puc estar perfectament un mes sense... 

sempre agafo la guitarra perquè he d’anar a fer concerts això sí, però a casa no la toco mai. Si és 

que no he de fer cançons. No em poso a agafar la guitarra: “Va, començo a fer escales.” Si no és 

per fer una cançó jo la guitarra ni l’agafo. I com que ja porto dos anys girant amb el mateix disc, 

doncs les cançons ja me les ser. No és allò d’assajar. Si agafo la guitarra és per fer temes nous. 

Quan hagi acabat el disc si que comences a assajar, a practicar les noves cançons. 

Quan no estàs tocant què t’agrada fer?  

El que m’agrada... el que m’ha agradat sempre és el cinema, m’agrada molt. Esport m’agrada 

fer-ne, tot i que no es noti, jajajaja! Però bé, perquè tinc èpoques, però a mi m’agrada molt 

l’esport. M’agrada jugar a pàdel, anar a córrer, desconnectar... fer coses que no estigui pensant 

en la música. Perquè això de la música és com una droga i a vegades vols no pensar en la 

música, perquè hi ha altres coses a la vida que no sigui la música i intentes buscar coses, com 

anar a fer esport, i fins i tot anar al cinema, em torna boig, veure una pel·lícula en 3D... Intento 

anar dos cops al mes al cinema perquè m’agrada molt el moment de veure una pel·lícula, entrar 

i desconnectar. Tot el què sigui desconnectar de la música està bé per no ser tanta obsessió. 

Quina és la teva millor virtut? 

La millorar virtut? Clar podríem parlar... jo sempre que... quan ets una artista, un cantautor no es 

diferencia la part personal amb la part promocional. Com a persona et podria dir que sóc... tot i 
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que de vegades no ho sembli jo em considero molt... no sé ni dir la paraula... com es diu, la gent 

aquella que no... bé, fins que... tocant de peus a terra. Una persona humil, tot i que després tu 

pots vestir-te el què vulguis a l’escenari. Pots creure-t’ho més. Però jo sóc una persona senzilla i 

humil que sempre intento ajudar als altres i no hi ha més. No sóc gaire complicat. 

I el defecte? 

Defecte... Que ha sigut dolent per mi, seria la timidesa o la poca empenta de vegades que tenia 

21-22 anys. Hagués necessitat una empenta de veritat. De dir: ostia!. Sense tenir vergonya, anar 

aquí, anar allà, moure’t... i, això ens passa a tot, i quan som ja més grans, jo ara en tinc 36 

penso: ostia! Era tonto, no? Tenir 21 anys i fer coses sense vergonya, passi el què passi... te 

n’adones que... i això ha sigut quan... com molt tímid. La timidesa... m’ha “putejat” molt per 

això, perquè clar m’ha fet de no poder fer coses que potser volia fer però tenia ús de fer-les. 

L’edat, no? Sí, tot ajuda. Et vas fent més gran, tens experiència, saps què vols... 

M’has parlat que tens fills i que a casa no et dediques massa a la música. És fàcil 

compaginar la feina amb la vida personal? 

Si, bueno... tinc la gran sort de tenir bueno... és que això la meva generació, que pocs amics 

meus tenen fills, per dir alguna cosa. La generació del 77 no conec gaires nanus que tinguin... 

però tinc la gran sort de tenir uns pares, no? Que és quan tinc concerts, em diuen: quan tinguis 

concerts, no pateixis que te’ls cuidem. I tinc la gran sort que m’ajuden els meus pares. Per 

exemple, els dissabtes a la tarda els deixo amb els meus pares i ja me’n puc anar de concert, o 

els divendres, el dia que sigui. I quan siguin més gran m’agradaria emportar-me’ls. Tenen 9, 7 i 

3 anys. Tot i que ja són grans alguns, però vull dir, és allò de que... vas més tranquil si vas per 

feina. Hi ha vegades que sí que me’ls emporto, però jo crec que es poden fer les dues coses 

perfectament si tens la sort que tens gent que te’ls pot cuidar i no els fa res. 

Les xarxes socials Facebook, Twitter... t’han ajudat a donar-te a conèixer? 

Sí, jo crec que sí. Si més no, les xarxes socials ajuden a que la gent et pot haver descobert a la 

tele a la ràdio, però la gent té molt al cap que la fama o la feina de ser músic és efímer, és a dir, 

pam i pam. Però al Facebook el que vas mostrant és que cada dia vas fent coses. A vegades, tu 

pots tenir, no sé, 50 likes però allò ho han vist 300 persones. Què vull dir amb això? que la gent 

veu que estàs actiu i que fas coses... i jo crec que el més maco del Facebook és això: collons en 

Miquel Abras! Ostia ja fa anys que el tio... cada dia fa alguna cosa! I és all+ò que abans tenien 

el gran problema que si no sortien a la tele... o la gent del teatre que feien cinema, si no sortien a 

cap sèrie de televisió no eren ningú. el que és el Facebook i el Twitter és perquè la gent vegi que 
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es segueixen fent coses. I si un dia... jo sé que poder un deu per cent de la gent que tinc al 

Facebook és la que ve als concerts. Fas un esdeveniment que posa 100 persones que vindran i 

potser en venen 20. Però el fet aquest de que la gent sap qui ets, i això és molt maco. Hem 

gravat això, hem gravat allò... el que vas fent ho penges i la gent està informada del què fas. I 

després qui vol et vindrà a veure, qui vol et seguirà... segur que tinc gent al Facebook que no li 

agrada ni la meva música. Potser no em vindrà mai a veure, però un dia veurà un link d’un 

vídeo... o potser no li agradarà cap disc i l’últim doncs mira... 

Quina relació tens amb en Carles i en Jaume? 

Relació des de ben jovenets. Amb en Jaume ens vam trobar a pàrvuls, vam anar al Cor de 

Maria, segurament les nostres mares quan ens van deixar el primer dia de col·legi les primeres 

cares que vaig veure una era la d’en Jaume, jejeje. Des de ben petits hem anat pujant, hem anat 

fent grups junts, hem anat fent mil històries, ens coneixem de ben petits. I en Carles també el 

conec però no de tant petit, ja quan teníem 14 anys, perquè en Carles anava a un altre Col·legi, 

al Joan Margarit i no teníem tanta relació. En Jaume és una mica el nucli entre l’enllaç Carles-

Miquel. Ell està al mig, perquè coneix molt a en Carles i em coneix molt amb mi. I en Carles 

bueno, tota la vida de tocar junts. 

Amb en Jaume vam fer un grup que ens dèiem els Red Orange. I amb en Carles un grup que es 

deia Wonderful Baby Dolls que ell feia de guitarra... Però un projecte junts de temes propis no. 

Només amb en Jaume jo vaig tocar. En canvi ells si que havien fet els Enderrock que era un 

altre grup que tenien ells dos. 

En Jaume va col·laborar a una cançó teva “Contradiccions”. 

Sí, això fa anys, en el segon disc. 

El vas anar a buscar tu o ell et va dir... 

Si, acabàvem de gravar una cosa per un disc de nadales, “altres cançons de Nadal” el disc 

número 4 de fa uns 6 anys o així. i en Jaume volia que posés la veu a una nadala seva, a partir 

d’aquí: Ostia! Guai! Però Jaume, després vull que gravis una cançó meva aquí, a contradiccions, 

que és una de les cançons que ha sonat més i més content estic. 

Què representa la música per tu? 

Per mi la música són emocions, quan jo començava a descobrir aquest món, jo gràcies al meu 

pare que és pintor i escultor. I podia fer això... m’agrada poder... (interrupció d’algú que entra) 

ara no sé on estava. 
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Són emocions, són... també és com descobrir coses. De petit descobries aquestes sensacions qeu 

et portaven, vas descobrint la música, discos... és una emoció. No sé, és que tampoc es pot 

explicar amb paraules. Però bé. Ara acabaria sent la meva feina, però el més maco d’arribar a 

aquí, que és la meva feina, és el més xulo, és el fet aquest de dir: ostia, durant tots aquests anys 

he disfrutat, m’ho he passat bé descobrint grups, descobrint discos, i m’ho he passat molt bé, i 

gràcies això ara tinc aquesta feina. Jo no he dit mai que la música és una feina perquè anar a 

tocar la guitarra i cantar, molts diuen que... i a sobre et paguen. Però bé, gràcies a que era com 

una obsessió de que m’encanta la música doncs he arribat aquí. Ara és la meva feina, abans era 

sempre com un joc la música. 

Quins són els teus referents musicals? 

En tinc la tira, és que clar... bueno, els que m’han marcat més quan començava en aquest món 

de la música. Quan tenia 15-16 anys, vaig començar escoltant molt Police... Sobretot, el meu 

pare és escultor i pintor, tenia un estudi amb altaveus i CDS “a sacu”. Que si Supertram, Bon 

Marley, Laelo, tot així, grups d’aquesta època 70-80. Després també els que m’han marcat més 

serien els U2, de més grandet, Sting... això són els que m’han... Però escolto molta música. 

Després també Bruce Springsteen, Pink Floyd... 

Gràcies a aquests grups vaig començar a interessar-me per la música. pels Dire Straits. 

Com definiries la teva música? 

És una música que en podríem dir pop-rock comercial. Però molt personal també. Trobo que les 

cançons parlen molt de mi. No sóc el típic cantautor de... tot i que cada vegada m’hi estic 

tornant més. No sóc el típic cantautor amb la guitarreta i allò vinga, no?... a mi m’agrada més 

que hi hagi intenció, que les cançons tinguin les seves tornades que enganxin... tot i que després 

també m’agrada parlar de coses. Casi sempre acabo parlant de mi i de les meves experiències. 

Jo crec que sóc un dels pocs cantants, n’hi ha en aquest país que parlen d’ells, bueno, que 

s’obren, es despullen davant del món i diuen aquest sóc jo. 

I a tu no et fa res que al gent sàpiga com ets o què t’ha passat? 

No, bueno, el 3r disc és el més dur de tots, perquè és quan em vaig separar i tal, i jo explico clar. 

I molta gent em diu: ostia! Que valent tio, treure aquest disc! I jo els disc és el que em va sortir 

en aquell moment. I jo clar, quan començava a composar, anar a portar alguna cançó en el grup 

en català, i el primer que feien els músics era riure-se’n. És com això, tu quan ensenyes les 

cançons hi haurà algú que se’n riurà a la cara. Hi ha cançons que les trobo molt més ridícules. 

Però és allò de perdre la por. Perquè jo quan composo el que faig és deixar-me portar, 
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emocionar-me amb melodies, i sobretot amb paraules i lletres... que transmetin alguna cosa que 

m’emocioni una mica i pugui arribar a la gent. I clar, no puc parlar d’uns altres si a mi no em 

dóna trampera. 

Quan vas començar amb la música? vas anar a una Escola de Música? 

Vaig començar a la Bisbal. Després amb en Jaume vam començar a anar a classes de guitarra a 

la Bisbal junts, teníem 9 anys. Ens vam dispersar, als 13 anys jo vaig a l’escola de música 

moderna de Sant Narcís de Girona. Després me’n vaig anar a Barcelona al Taller de Músics 

durant 4 anys... però sóc força autodidacta. A mi m’han ensenyat molt... sobretot bueno, quan 

em van ensenyar les escales o els acords... i a partir d’aquí vaig agafar jo el que m’interessava i 

vaig començar a versionar grups que em molaven i vaig començar. 

Quin és el somni de tot músic? 

Suposo que és viure de la música. sobretot, anar vivint de la música sense... com es diu la 

paraula? Sense caure en el... Dignament. És a dir, viure de la música dignament. Perquè això és 

lo important. Perquè hi ha molta gent que t’està fent coses que dius: ostia! 

És el teu somni aquest també? 

Sí, sent com ara, com estic ara. Seguir vivint amb aquest ritme. Anar fent concerts, anar tenint 

seguidors, anar a les ràdios i no baixar el ritme. I el meu somni, omplir un Palau de la Música... 

això seria fantàstic. Espero d’aquí a uns anys poder-ho fer. però  sempre anant fent passos 

endavant. Anar pujant de mica en mica, sense pressa. 

Ja me l’has contestat. Què t’agrada parlar a les teves cançons. Ja m’has dit de tu i de les 

teves experiències. 

Sí, sobretot moltes parlen d’amor i de desamor. Dels sentiments, del rancor... i hi ha històries. 

Hi ha cançons que parlen sobretot, depèn del disc. L’últim disc és molt optimista, de mirar 

endavant, que de vida només n’hi ha una. És depèn de cada disc, aquest últim disc és molt 

optimista. Però generalment, un 70% de les cançons si que parlen d’amor. 

Totes les escrius i les composes tu? 

Sí, totes. 
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A on sols composar-les? 

No sóc d’aquells que busqui un... jo no me’n puc anar...  me n’aniré un mes a no sé on, jo que 

sé... a Singapur per dir alguna cosa a composar. Allà no em concentraré perquè estaré pensant 

en altres coses. Jo a casa mateix, a mi m’ha de venir el moment o diferents frases, diferents 

històries que puguin començar una idea per una cançó... és que totes les cançons les he 

composat a la Bisbal. Us enganyaria si us digués que aquesta la vaig composar aquí, aquesta... 

no no, totes les he composat a la Bisbal, a casa a l’estudi o... 

A quin estudi de gravació graves els discs? 

Vaig estar tres discos gravant al Vendrell, la Casa Murada, que és l’estudi de Jesús Rovira. Vaig 

tenir la sort de gravar el primer disc als estudis Tivoli, que eren els que tenien els Lax, que 

estava al centre del Vendrell, però els altres dos ja els vaig gravar a la Masia, Casa Murada. Tres 

treballs els he gravat allà. El 4t me’l va gravar en Mazoni, en Jaume. Que ho vam fer al mundial 

de la Bisbal i al seu estudi i tal. I ara el 5è segurament el gravaré amb en Carles Ramió, que és el 

meu baixista i també té un estudi molt xulo. I també hem gravat ara moltes coses. A la Bisbal? 

Sí, a la Bisbal. 

Als concerts vas acompanyat de banda? 

Estem passant ara un temps de crisi i tal, i els artistes el que hem de fer és intentar de reinventar-

nos. Jo era molt anti anar sol. Jo un tio amb una guitarra sola... tot i que em defenso molt bé i no 

necessito a ningú més... però a mi m’agrada anar amb una banda. Vas més vestit, és com més 

serio. Jo porto... Vam treure el disc el d’equilibris impossibles, fa dos anys, vam fer una gira, 

bolos amb banda, i després he estat girant cada cap de setmana fent bolos, o amb en Cesc 

Freixas fent una gira conjunta o jo sol, presentant les meves cançons. El que m’agradaria seria 

això, poder fer sempre bolos amb banda, però estem en... hi ha molts teatres, hi ha sales més 

petites, hi has d’anar... molts llocs vas a taquilla. Clar, si poses 100 persones, però és que només 

en tindré per mi i pel 20% pel manager o el què sigui. Si vas amb banda aniràs a fotre 400€ a 

cada volo. I no et pots arriscar, a vegades si que ho fem i va bé, però ostia... la última gira érem 

6 músics, ara aquesta que faré serà de 4 músics. Clar perquè sinó és impossible. I prefereixo fer-

ne més en banda que no pocs... tot és la pasta, com sempre. 

Quina ha sigut la col·laboració més especial que has tingut? O has fet? 

Vaig tenir la sort de... he cantat amb la Maria del Mar Bonet, que això em va agradar molt, per 

ràdio4, per la festa que es va fer a Luz de Gas. Són els moments aquells que dius: osti! Una 
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artista consagrada, que porta tants anys i té una gran veu... bueno, és que he cantat amb molta... 

però per tu la persona més especial? Que diguis, no m’ho he pensat mai? 

Ah! Bueno... això no m’ha arribat encara. Espero que arribi. Especial podríem dir en Jaume. Fer 

un duet amb una persona amb la que has anat al mateix col·legi que tens al mateix somni... que 

cadascú va pel seu camí, doncs això fa il·lusió. Però clar, en Jaume és el meu amic, i el conec... 

de persones famoses? No sé, he fet duets amb molta gent, amb els Lax’n’busto mateix, amb en 

Thió, a,b discos aquests de cantar amb diferent gent, o l’any passat vaig produir un disc que hi 

havia Pastora, Facto de la fe... que vaig ser jo qui el va produir, que també és maco trobar allà 

aquesta gent. Aquest any he produït Altres cançons de Nadal 5. Que he fet jo tot el... coordinar 

tot el disc, trucar als artistes i tal i clar, també és guai treballar amb gent així, com l’Adrià Puntí, 

que va fer el “temassu” del disc. 

A tu qui t’agradaria que col·laborés en alguna cançó teva? 

A mi m’encantaria... catalans per exemple, en Puntí. Dels artistes d’aquí, en Puntí. Ja sortint de 

Catalunya... jo sóc molt fan de l’Alejandro Sanz. Clar, qui és músic, qui hi entén de música i 

escolta les cançons i tal... quan escolta Alejandro Sanz, flipa molt. L’Alejandro Sanz de fa 4 

discos, no quan era jove. Tu parlaries amb qualsevol artistàs, musicàs, que li agrada la música 

“comercial” i tothom et dirà que l’Alejandro Sanz és “lo más”. Grups indies no t’ho diran. Tu li 

preguntes a en Jaume i no t’ho dirà, ell et dirà una altra cosa. Però, jo com a cantautor i músic de 

sentiments i que parla de cançons d’amor... osti! A mi l’Alejandro Sanz és un geni, i tu 

l’escoltes i cada cançó i tot... i la gent, osti! Alejandro Sanz... clar, tenim el concepte de la 

marca. Pensa que la banda que porta, el bateria és el bateria de l’Sting, el baixista és el baixista 

de George Michael. Ell no és només famós a sud Amèrica, és famós a tot el món. Després tu 

escoltes les lletres i emocionen molt. Però clar, quan dius Alejandro Sanz, sembla que... però és 

dels grans. Igual que Manolo Garcia, però per exemple, ell té aquest... pensa que han fet un duet 

junts ara ells dos, i bé, ara... el que passa que en Sanz té la marca de l’època que era jove. 

A quin ha estat el millor lloc on has tocat? 

Mira per exemple, al camp del barça hi he tocat tres vegades. Però allà al mig per parides. No 

era concert important. Era playback. Una vegada vam tocar dos cançons per la celebració del 

triplet, que va ser brutal i ens van pagar una pasta per fer un playback que dius: ostia puta! Era 

l’època Laporta... Ens van tractar com reis. Hi havia els Gossos, Lax, jo, Els Teràpia de Shock... 

Lo guai va ser aquest, el dia del Triplet. Perquè després hi he anat altres vegades i no et paguen 

ni res. En canvi, aquesta època... vam anar, vam tocar, ens en vam anar a menjar fideuà... veies 

el futbolistes allà... 
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I aquest és el millor concert, Miquel? 

Tu m’has dit el millor lloc, no? Aquest és el millor lloc, el més bèstia. Però el millor concert 

podria dir-te l’últim que vaig fer a la Plaça del Castell de la Bisbal. Que hi havia 500 persones 

assentades, un concert amb pantalles, súper xulo, i aquest és el més especial, perquè al ser a 

casa, i va ser tot un èxit... entrada a 10€ i 500 persones. Ostia! És èxit. I a casa i tal... i després a 

altres llocs que he tocat.. he tocat a la tira de llocs. Al Mercat de Música Viva de Vic, a la Plaça 

Major. 

I el pitjor concert que diguis: no vull que es repeteixi mai més? 

Va ser una vegada que vaig anar a Madrid, per una cosa del Barça. Ens en vam anar amb 

autocar amb una sèrie de grups, jo anava amb l’acústica, i anava a cantar en un escenari, n’hi 

havia dos. I al matí cantava jo. A l’escenari on em vaig posar jo, era la zona... no sé com en 

diuen, la zona on hi havia la gent del barça, les penyes i tal. I arriben un autocar de bojos nois, 

es van assentar tots allà davant, em van dir de tot, vaig plegar a mig bolo, sinó encara... venir a 

Madrid amb autocar, no dormir en tota la nit i tornar per no fer res, em pagaven una merda. Però 

era anar a Madrid, tocar i tal. I que se’t posin els bojos nois allà davant, amb molts de fatxes i 

tal... i que t’increpin, dius: ostia! Aire... això és el pitjor concert perquè d’allà n’hagués pogut 

sortir escaldat.  

Tant xungus com això no... d’haver de parar perquè sinó t’ostien. Però sempre n’hi ha de 

dolents de concerts. Després d’aquest, tot el què vingui serà bo, jeje. 

En quin moment musical et trobes ara mateix? 

Ara estic en el moment de composició, d’inspiració, de començar a fer cançons. Ja tinc unes 7 

cançons del disc nou, que sortirà el setembre. I que començarem a gravar al març. És el moment 

de crear de fer noves cançons. És el moment en el què m’estic trobant ara. Moment d’escoltar 

molta més música que mai, per a veure si m’influencien nous artistes, noves històries. Cada 

vegada et vols superar, tu mateix et vols... el gravaré a l’estudi d’en Carles Ramió. 

Quin objectius tens a llarg termini? 

Me n’he adonat compte quan et vas fent gran que no has de tenir objectius, sinó que has de 

disfrutar cada moment. Objectius en el sentit de osti! Faré això... perquè després tots els 

objectius que tu et marques són completament diferents als que tu t’imaginaves. És com dir: 

ostia! Demà ens anirem de viatge a no sé, i tu t’imagines el Carib. I hi vas i et trobes una merda 

de platja... Millor no fer-te expectatives. I la música és el mateix. No et facis expectatives 
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perquè després t’imaginaràs una cosa i després serà completament diferent, viure el dia a dia, fer 

cançons, disfrutar fent les cançons i després tot allò altre ja arribarà. Si una cançó sona a la ràdio 

peta i va bé, collonut! Sinó anar seguint i no baixar... i no parar de treballar clar. Jo porto cada 

cap de setmana fent bolos, si no és am el meu és amb en Cesc... gires així, perquè cada vegada 

et vagi coneixent més gent. 

Creus que la música catalana ha donat un gir? Ara hi estil Manel, Amics... 

Ha anat molt bé que surtin grups d’aquest estil. Perquè així s’ha vist que la música en català no 

és només rock, no és només dir collons a una cançó ni dir paraulotes. I per sort, tenim artistes en 

aquest país, molt i molt bons. No tots estan a primera fila, però bueno, van fent. El que està clar 

és que hi ha una explosió musical molt bèstia. Avui en dia hi ha més grups que mai, i amb un 

nivell brutal. Ja no només en un nivell musical: osti quin solo!; de solo de guitarra no veuràs cap 

disc... a un nivell de producció: ostia, aquell tio toca la guitarra, però a part toca el piano, però a 

part també toca la bateria... o aquell en Pau Vallvé, que ell també es fa el disseny dels seus 

discos, es fa els seus videoclips, s’ho fa tot ell, i ell és la discogràfica... saps? Vull dir que surt la 

gent súper preparada, i els nanos joves d’avui dia també estan molt ben preparats. I està molt bé, 

i això dels Manel, és el grup que més ha funcionat, hi ha moltes crítiques. Però penses, no cal 

criticar, només has de veure la realitat, és un grup que ho ven tot, que agrada a la gent. Quan hi 

ha gent que... “és que aquell és fill d’aquell, i l’altre no sé què...” jo què sé de qui és fill, la 

qüestió és que venen. I és per alguna cosa, és perquè agrada a la gent. La gent no es gasta 10€ 

amb una cosa que no els agrada. Qualsevol grup que està funcionant avui en dia, i que tenen 

gent als concerts.... osti! Aquell ha venut tants discos, això ho poden manipular, però els 

directes... una cosa és la festa major i tal... però tu per exemple, en un directe que tu fas pagar 

entrada, ho petes. Ningú t’ho pot discutir. Tots aquests grups, Amics de les Arts... et pot agradar 

o no, però no els hi pots discutir res, però és que ho estan petant. Hi ha altres grups que potser 

sonen molt i no peten tant... jo tinc la sort que la meva música és una música que va fent, no 

estic de moda ni ho estaré mai perquè jo el que faig ja està inventat i reinventat. Potser sóc dels 

pocs artistes que a Catalunya no hi ha un cantant amb la veu trencada així rockera, que canti 

cançons d’amor... no hi és, doncs val sóc l’únic, doncs ja està bé. Perquè de grups indies te’n 

diria... que posaria al mateix sac, te’n diria 20 o 30. Jo faig el que faig i ja està tu, a mi que no 

m’emprenyin. A mi em seguiran els que em seguiran, i són la gent que li agrada més un Bryan 

Adams, li agrada més un Sting que un Bob Dylan. Per dir alguna cosa. 

En quin moment creus que es troba? 

Ara està en el millor moment. En el moment més alt. Quan va sortir els Manel era la novetat, 

però aquests grups ja estan consagrats, i jo crec que la moguda catalana ja està consagrada. Fer 
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música en català ja no és una vergonya com fa anys enrere, que sortien grups i cap arrencada... 

ara hi ha la iaia també que ho foten molt bé... van sortint grups i va sortint gent.. els que estan a 

dalt hi seran, els Manel hi seran fins que no pleguin, com els Antonia Font que van ser una mica 

els pares... que a mi m’encanta Antonia Font, han parat ara un temps, diu que pleguen i potser 

d’aquí a 10 anys tornen. Vull dir això, a la música és l’avantatge, no és com el futbol, a la 

música hi pots tornar quan vulguis. 

Ha estat sort que tots tres hàgiu triomfat? 

No. Jo la paraules sort... jo i en Jaume no la podem dir. En Sanjo no sé, perquè ell és arquitecte, 

és un boníssim músic, un gran guitarrista, un gran compositor... però per ell la música era com 

una cosa... bueno, com ho veig jo eh, un a més a més. I va treure un disc, aquell disc va agradar 

molt i li ha anat... potser que seria sort, o no. També és tenir talent. I en Jaume i jo... nosaltres 

sempre hem tingut la idea molt clara que volíem ser músics. Amb 21-22 anys estàvem 

agobiadíssims, o amb 25 anys... agobiadíssims de tirar la tovallola o deixar la música, què 

passava, buscar el nostre lloc i tal, i fins que no vam començar a trobar  i treballar d’això ens va 

costar molt. Jo quan veig els nanus amb 19 anys que ja ho peten... quina enveja! Clar, jo porto 

tota la vida treballant, fins els 26 no vaig començar a fer un concert i que vingués algú... i és 

molt difícil però després valores més. Perquè jo amb 18 anys ja havia tret dos discs. Amb els 

Wonderful Baby dolls, un grup que érem 7 o 8, hi havia vents i tal... havíem anat a Crónicas 

Marcianas, amb en Buenafuente, vam fotre una promoció molt bèstia, jo era el cantant, vam 

vendre com 70 discos en tot Espanya, per dir algu... però què, no en teníem ni puta idea. Érem 

bons musics i tal, però no sabíem com anava tot aquest món. Era tot en anglès, a més. 

Amb 19-20 anys vaig plegar d’aquest grup, i vaig fer uns discs en castellà, que no van ser discs, 

he intentat fer alguna cosa fins que vaig guanyar el premi Carles Sabater amb 25 anys, no vaig 

començar, vinga va, a tenir una carrera. Des dels 18 anys que buscava una carrera musical. 

Ostia! Tres o quatre discos seguits, o alguna cosa he de fer. i dels 21 als 26 no entrar a un 

estudi... és molt bèstia per un music. A veure quan gravaré... per poder fer alguna cosa. I vaig 

tenir la sort de guanyar el Carles Sabater, vaig anar al sona 9 i a partir d’aquí ja... tot ha sigut 

més fàcil. Bueno, més fàcil, ja he entrat dins el món. I anar aguantant. Bueno fàcil no ho és mai, 

perquè ara estic en un punt de dir: què collons faig! Segurament tornaré als inicis, faré cançons 

més romàntiques, perquè el públic que ve als concerts.. clar, has d’anar adaptant... no és fàcil, 

buscar una cosa que t’agradi a tu, però vols que també et porti més gent. Els perseguidors teus... 

has d’intentar cuidar els que tens i sumar-ne algun més. 
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Us heu donat suport mútuament amb en Jaume i en Carles? 

Sí. Sempre hem estat... un cop o dos a l’any sempre ens trobem i toquem per qualsevol festa o 

cosa que es faci, sempre ens acabem trobant i acabem fent. 

Hi ha competència entre vosaltres? Sana, potser? 

Sí, sempre ha sigut la competència. Sí, sana. Però una competència que ens ha servit molt per 

fer això. això passa molt. En Jaume ja ha tret el disc, ostia! M’he de posar les piles. I clar, això 

ens ha servit, a que nosaltres hi ha hagut competència, però ens ha anat molt bé de cares a fora. 

En Jaume això ho explica molt bé. Ostia! Clar, en Miquel... Els Wonderful ara han tret un disc i 

ara estan aquí i allà, i ell en aquella època no feia res. Jo vaig plegar amb els Wonderful i ell va 

fer no sé què. Osti aquest no sé què! I sempre ha estat així. Ara en Jaume treu disc nou, tinc 

ganes d’escoltar-lo... i clar, és un puto crack, i ostia!... el que mola és això, que ens anem... tot i 

que són estils completament diferents, que és un altre tema que hauríem de parlar, perquè tots 

tres som de la Bisbal, tots tres estils diferents, perquè les influències són les que són. I es nota 

molt la influència de cada un. I sí, jo crec que hi ha hagut aquesta competència sana. Jo sóc el 

primer que si em demana qualsevol cosa hi vaig, i igual que ell amb mi, només faltaria. Jo crec 

que ens ha ajudat a despuntar, a diferenciar-nos d’altres grups, d’altres llocs, no? A no dormir-

nos. 

Quins lligams tens amb la Bisbal? 

Tots. Tots els lligams. Vius allà? Jo visc allà, he nascut allà, vaig néixer a l’Hospital l’Aliança 

d’allà... tinc tota la meva família, els meus pares són d’allà, els meus avis són d’allà. 

Com la descriuries la Bisbal? 

Cada vegada la Bisbal... jo crec que ara està en un molt bon moment. Com una ciutat bonica. Hi 

ha hagut molt... sobretot l’època en què jo tenia 13, 14 o 15 anys, que era l’època en què 

començàvem a tocar i a fer coses, no hi havia res a la Bisbal, o et muntaves un grup de música o 

no acabaves fent res. Bueno, o anaves al cinema a l’Olimpia que ens el van tancar amb 15 anys, 

ara ja no tenim ni cinema. O et tancaves en un garatge... hi havia gent que es tancava a un 

garatge i miraven pel·lícules de por, i d’altres com nosaltres muntàvem un grup de música i 

anàvem fent, ens ho passàvem bé. Jo tenia un grup que es deia Estrés, ells tenien un grup que es 

deia Enderrock, però lo fort és que ens coneixíem tots perquè anàvem a classe junts. És allò que 

ja et barreges, osti! Vull tocar amb en Jaume... acabes fent grups nous... ha sigut una època 

d’anar fent, i ha servit tot per aprendre. Tot ens ha servit com una aprenentatge molt xulo. Per 

ser qui som ara, i sobretot valorar l’èxit que pugui tenir cada un. 
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Llavors, per tu la Bisbal què és? Què significa? 

Per mi la Bisbal és, ara mateix, significa... bueno, ha sigut sempre el meu lloc de residència on 

he obert els ulls, on la meva inspiració lluny de la Bisbal, em costaria més composar. I com a... 

si vens a la Bisbal un dia, i vas a passejar pels carrers, diràs, bueno, és un poble més. Però si tu 

t’endinses, i ets col·lega d’aquest, de l’altre i tal... un dia et trobaràs a sota d’un pont, com l’altre 

dia, en una festa, que hi està tocant Mazoni, Sanjosex, Le Petit Ramon, grups que... clar, jo Le 

Petit Ramon n’havia sentit a parlar no l’havia sentit mai a tocar, l’altre dia allà a sota el pont el 

vaig veure a tocar, perquè estava Bankrobber allà. Després un altre dia en una festa del local de 

no sé qui... o es fan uns vermuts musicals també a l’estiu que hi toquem, hi toco jo fent versions, 

en Jaume fent versions... i et vas movent, i ostia! Aquest! I després hi ha gent que sí, que 

segueix aquest rollo que els hi mola aquestes coses bisbalenques. Però si tu vas un dia per la 

Bisbal no veuràs a tothom amb una guitarra, osti! Hi ha molta música. no, no ho respiraràs. Ho 

respiraràs en moments concrets, en coses que aniràs veient, pots escoltar una cançó meva com 

és la placeta que parla d’una placeta de la Bisbal, una cançó de Sanjosex que parla de la Bisbal, 

i si no, però allò que dius, osti me’n vaig a vic i quan hi vaig és pel mercat, es respira 

musicalitat i es respira... a la Bisbal si és que no hi vas un dia en concret, i perquè un col·lega 

teu coneix a no sé qui i pots anar aquí... són festes més... perquè no fem allò... va fer un concert 

tots tres junts per tothom. No, no, són coses més... perquè sinó ho cremaríem tot molt ràpid. És a 

dir, fer un concert junts tots tres encara no hi ha hagut ningú que ho hagi aconseguit. 

El territori ha influït a la teva carrera i en la teva vida personal? 

Et mentiria si et digués que sí. Jo què sé... néixer a Londres. Potser estaria fent música en 

anglès, i potser estaria... si puc triar me’n vagi a... tot i que, el problema de Catalunya és que és 

un país petit i que la indústria és molt petita, tothom es coneix i ja ho sap tot. 

Però jo em refereixo, la bisbal és el teu poble, ha influït en la teva carrera musical? Si, però com 

pot haver influït que els meus pares siguin qui són. Si clar, influeix, però jo no sóc un artista 

que, ara més que mai sí, però els primers discos no parlo de la meva zona, on estic, en Carles 

parla més del Montgrí. Ara sí que cada vegada parlo més de paisatge, però no sé... diguéssim 

que sóc de Barcelona, també s’ho creurien, per la manera de parlar no, perquè es nota que sóc 

de Girona. Però dir ostia! Un tio de Barcelona que toca... 
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Quin paper creus que té la música a la Bisbal ara mateix? Perquè jo sé que la Bisbal als 

anys 80 va tenir un paper important? 

El paper important d’aquella època era un paper que... que bueno, que el tenia un grup. Hi havia 

un grup molt important que eren els Komando Moriles i no hi havia un moviment molt bèstia de 

grups al voltant. Ara som en Mazoni, Sanjosex, Sanjays, i hi ha molts altres nanus, que 

comencen i fan coses molt interessants. Mira, el disc aquest que fan de l’Escena Bisbalenca hi 

haurà des de grups de Gospel, Gest de Music, després n’hi ha uns altres que fan música més 

electrònica, hi ha tot d’estils... hi  ha molta música. 

Jo he vist l’Alternativa, l’in-divendres, l’Escena Bisbalenca, organitzeu forces coses per 

allà? 

Més se n’haurien de fer. està molt, des que hi ha l’alternativa, és una sala important i que ve 

molta gent de la comarca. L’escena bisbalenca, està molt bé però són moments puntuals que 

potser hauríem de tenir-los sempre. Ara el disc aquest, molt bé, però aquest disc s’ha de fer una 

promoció, s’han de fer uns concerts, que ara aquest any sé que... m’ho explicava en Jordi, que si 

que volia fer una sèrie de concerts, una sèrie de coses... s’han d’anar cuidant les coses. Jo crec 

que a la bisbal tenen tres cantants que si més no es parla a Catalunya i es coneixen. Sempre es 

diu que són de la Bisbal. És una marca i una propaganda gratis, ens haurien de cuidar amb això. 

No és que em trobi molt cuidat, bueno, cuidat, que tampoc han de fer res. Però bueno va, que 

apostin per la música no per nosaltres. Sinó pels que comencen. Hi ha molts nanus amb molt de 

talent i que pinta molt bé, però clar, i molta gent, molts nanus que comencen a cantar en català 

perquè veuen que també es pot fer. 

Vosaltres com a referents... 

en Jaume i jo per cantar en català ens vam haver de fotre d’osties. Jo vaig començar amb anglès 

amb els Wonderful, després vaig fer un maxi-cd en castellà, i després ja vaig començar en 

català. Però ens havíem de fotre d’osties, perquè nosaltres apuntàvem aquí, nosaltres, per les 

nostres influències, volíem triomfar “a lo grande”. El què fem ara? Sí, estem contents, però bé, 

nosaltres... és el que diuen: si tu apuntes aquí i aconsegueixes la meitat dels teus objectius ja és 

un èxit. Això quan comences. Abans et deia que no creia en els objectius, però quan comences 

si. Ostia! Pam! Si arribo aquí a la meitat ja està bé. Vaig fent amb la música, sobrevisc, tinc 3 

fills... clar, és la gran diferència d’ells. He estan tocant constantment perquè tinc una família. No 

puc fer aquests “parons”. Ja m’agradaria poder-ho fer perquè crec que un artista ho necessita i el 

públic encara més. Jo si concentrés tots els bolos que he fet, ja empleno el... però com que en 

faig tants, hauria de poder... vinga va! El pròxim disc, fem quatre concerts i prou, puntuals i s’ha 
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acabat. Que és el que fan els Manel, en fan 20 ells. Després paren i no tornen fins a nou disc. 

Aquí és on... on m’agradaria arribar. Seria el meu objectiu, jajaja. Has arribat a la conclusió... 

només fer 20 bolos, presentar el disc i cap a casa. 

En els primers disc apareixia la teva imatge a la portada. Per què en aquesta última has 

triat un elefant que s’aguanta amb la seva trompa? 

Sí, perquè era el concepte de canvi de... volia canviar una mica del què parlaven les cançons i 

tenia clar que també volia canviar els conceptes del disc. No volia donar importància a la meva 

imatge, que sortís jo o que sortís... un equilibri impossible. Un elefant... com un toc d’humor, de 

diferent, que potser aquest disc m’hauré d’aprimar i hauré de sortir jo... és que no ho sé encara. 

Volia fer un canvi, les cançons comparades amb altres discos, i veus que aquest 4t és diferent. 

En Jaume ho ha dit... les cançons són molt més complicades que les altres. Perquè sabia que en 

Jaume...: osti miquel! Aquesta cançó la veig fluixeta com a lletra, és molt simple. Totes havien 

d’explicar alguna cosa. I ara aquest disc potser tornaré a les arrels amb l’aspecte de dir: bueno, 

faré cançons més de... la meva veu donar més canya, que ena quest disc és molt més plana... 

perquè el meu productor també mho deia, però ara vull cardar més canya. Perquè la gent també 

vegi que el meu timbre de veu també és diferent i perquè també puc arribar... hi ha molta gent, 

molts grups de rock i tal que toquen, nanus que fan rock en català, no sé si coneixes els... 

(explica que un grup del cantant de sangtraït era fan seu per l’estil dels seus primers discos). 

Amb una simple cançó que hi havia canya, ja els molava. I potser tiraré... és que no ho sé. Ara 

s’han de fer les cançons, després es farà la tria, faré unes 20 cançons, triar-ne 15 i a veure què 

surt. 

Et sap greu que certes cançons quedin fora? 

No, perquè si queden fora és per alguna cosa. Això ho tinc molt clar. Perquè quan les tens totes 

veus quines són bones i quines no. Quan tu vas fent cançons: ah està bé aquesta, està bé... i 

després les veus totes juntes i dius: ostia! Que bona aquesta... ostia! Aquesta... i cau pel seu 

propi pes. 

Tens 4 discos enregistrats. Jo et diré el títol i tu m’expliques perquè els has titulat aquesta 

manera: 

Equilibris impossibles: també era una metàfora del moment en el que estem vivint, que tothom 

està fent equilibris impossibles per arribar a final de mes, o per sobreviure estem en un punt 

difícil que tothom està fent equilibris. I la cultura encara més. 
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Temps de zel: era el moment en què em vaig separar. Seria un moment. Un any en concret, 

unes cançons en concret, que moltes no les canto perquè no em sento a gust cantar-les o 

tampoc... però hi ha cançons com “torna’m la vida” que vaig fer un duet amb la Lídia Guevara, 

o també “l’últim adéu” que és una cançó que ha sonat molt de les meves, però que bueno, és 

durilla. És el disc més cru, podríem dir que és el disc més fosc. 

M’agrada sentir el que tu sents:  aquest va ser el segon disc i va ser un gran dir en l’aspecte de 

cançons com “amb tu sóc jo” que és la cançó que ha sonat més, que és la cançó que ha generat 

més diners, que ha sonat més i que va... amb aquest disc van passar moltes coses. De treure el 

primer disc amb aquest vam fer un pas molt endavant, i jo crec que és un gran disc. Tan de bo 

en pugui fer un altre com aquest. 

Entre mil vidres trencats: és el meu debut. Debut com a Miquel Abras i bé, és un disc molt 

sincer, molt així, molt... poder hi ha gent que li agradarà molt perquè es nota lo juvenil. És com 

més juvenil. És el primer, està produït per en Jofre Bardagí, està molt carregat d’instruments, les 

lletres són xules. La cançó “Entre mil vidres trencats” o la de “Fràgil” també estan a aquest 

disc... és el primer disc, però n’estic molt content. I fins i tot amb aquest disc ens en vam anar a 

fer mescles a Buenos Aires a mesclar-lo, perquè hi havia pasta del Sona 9 i en Jofre va dir que 

perquè no anàvem a Circo Bit que és l’estudi de Fito Paez i tal... i vam anar allà. No el vam 

veure a ell, però, perquè viu a Córdoba. Van ser 20 dies allà a sacu, va ser tota una experiència. 

Amb el disc temps de Zel vas guanyar el Premi Enderrock 2011 per la cançó “l’últim 

adéu”... Sí, però el que ha guanyat més premis ha sigut el “M’agrada sentir el què tu sents”, que 

va guanyar 3 Premis Enderrock i un millor disc català de l’any. Això no ho veuré mai més, 

jajajaja. Eren temps difícils perquè els Manel començaven a aquella època, i vam estar allà pam-

pam-pam i me’n recordo que vam guanyar.  

És el que t’anava a preguntar, què va significar per tu rebre aquests premis. 

Va ser molt bèstia. Ara ho miro i... el meu futur ho veig impossible tal i com està la moguda 

musical. Però bé, ja ho tens. Mira, ni ho recordava, ara feia temps que no... i pensar que amb un 

sol disc he fet tot això. 

Motiva, no? 

Motiva i dius: bueno ja ho tens i no tens cap necessitat de guanyar premis perquè ja en tens. En 

total, de l’Enderrock en tindria 4, i aquest català de l’any, per radio4, hem de pensar que aquí 

només hi ha una nominació. És a dir, als Enderrock hi ha que si cantautor, n’hi ha 20 categories 
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o 30 i a ràdio4 només n’hi ha un, que és el millor disc català de l’any i ja està, i aquí vaig 

competir contra gent molt bèstia i nosaltres vam guanyar el premi, una escultura de bronze xula. 

I com et vas sentir quan t’ho van comunicar? Perquè t’ho van dir abans o t’ho van dir al 

moment de la gala? 

Sí bé, content. És una passada. Perquè tu quan esperes molt una cosa saps... allò bé! Vull això! 

quan t’ho diuen, vale wai! Osti que bé! Però no és aquella felicitat que tens quan... oh! No és de 

la mateixa intenció! Quan crida tant la intenció hem de guanyar i tal... doncs si que no t’ho 

esperaves, però és allò que dius: vale va, ja ho tenim, una altra cosa. Jo sóc molt així ara. Ha 

acabat el concert, jo sóc a casa i ja no recordo on he tocat, perquè el meu cap ja està pensant 

amb altres coses, això ja està fet. I la música per desgràcia ho té això. a dalt l’escenari ja ho pots 

fer un concert súper xulo, que t’esperis molt... a mi em passa, durant una setmana pensant en un 

concert, osti que bo que serà aquell concert, pinta bé... i amb una hora ja... fora! Saps... i per 

això, he après això, passet a passet i anar fent. I amb els premis una passada, ha sigut molt guai, 

però ara és impossible, hi ha una competència que flipes. 

Parlant d’en Cesc Freixas... com va sorgir la idea de fer un disc amb ell? 

Jo vaig ser al culpable ja que ens vam trobar en un concert benèfic que vam fer a les Esqueules, 

per allà l’Alt Empordà, pel tema dels focs de fa dos anys. Clar, és això, tot parteix d’aquesta 

cançó: l’Empordà se’ns crema. Vam fer una cançó i va sorgir la possibilitat de fer un disc. El 

vam fer i com que fem l’espectacle conjunt, vam dir, perquè no fem un disc, ha sortit tot rodó i 

encara estem girant. Aquest mes estarem per Lleida, Badalona, i anar fent. Ho volíem tancar, 

però no ho tanquem, perquè tal i com està... volíem fer un final de gira, però ara no... ho deixem 

obert perquè mira, van sorgint cosetes i això sempre... els llocs on ho anem a fer són llocs xulos, 

teatre, les preses... Crec que el meu lloc és els teatres. I tenim més circuit de teatres que de sales. 

Tu te’n vas a valls hi ha un teatre que flipes, te’n vas a igualada, a Bescanó, a la Bisbal... doncs 

fem teatre. 

Com és que vas triar en Freixas, quan ell un cantautor bastant reivindicatiu i tu ets més 

romàntic. 

Jo no sóc reivindicatiu, però bé, podem... jo penso molt com ell el que passa que... però tu a les 

teves cançons no ho mostres. En Cesk ha arribat, fa música pel que creu ell i per la seva 

mentalitat i perquè ell ha llegit més que anar a escola de música, jo he anat més a escola de 

música que de llegir més. Ell és més de llegir, llegir i llegir i fot unes lletres que flipes, i jo les 

meves lletres bueno... són que arriben directe. Les seves són més... jo no sabria fer-ho. Igual que 
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ell no sabria cantar com canto jo o no sabria fer un solo com el faig jo. Ens vam reunir i jo no el 

coneixia casi, el coneixia de dues vegades que ens havíem vist. Hi va haver feeling de seguida, 

el tio súper maco, és un tros de pa, el vas veient, sempre ho diem amb la Glòria, és que és maco 

és un tio súper senzill, sempre està content, sempre d’això... he tingut la gran sort de conèixer-lo 

a través de la gira aquesta, hem fet la tira de bolos i ha anat molt bé. I ja et dic ara... això algun 

dia ha d’acabar, ho tenim obert. Demà ell està a Luz de Gas que fa els deu anys de carrera i fa 

temps que estan les entrades esgotades, ho graven en dvd, farà un disc en directe, amb temes 

nous... i clar, ell estarà liadillo i potser no ho farem mai més, tot i que crec que... bueno, jo vaig 

fent els meus bolos i ell va fent els seus. I va ser això, jo perquè sóc molt... m’agrada molt 

compartir la música igual que fer... duets o fer coses d’aquestes no? I va arribar la oportunitat de 

fer-ho amb ell i ho vam fer, que és el que dius tu potser mai ho hagués dit... jo a Cesk Freixas no 

l’he escoltat mai, fins que ell no em va regalar el seu disc. Ostia! Cesk perquè no fem alguna 

cosa junts, parlant, vam sopar junts aquell dia i tal... vinga va! I ell es pensava que... I al cap de 

dos dies jo ja l’estava trucant: tu quedem a Girona tal i dia i parlem... pam pam pam, gràcies 

aquí en Cesk té el meu manager, ara és el seu. Ell s’ho portava tot, i al veure com treballava en 

Roger... és un nanu que té 26 anys, súper jove, súper maco i el tio: aquest nanu el vull jo per mi, 

i ara el tio treballa més per ell que per mi, jajaja. Ara és el seu moment perquè està... però vull 

dir que a partir d’aquí va sorgir això, i després el tio súper maco es deixava aconsellar i pim pam 

i fins aquí. 

Què és el millor de fer el duet amb en Freixas? 

Jo crec que he après molt d’ell i ell de mi. I el millor és el febrer que me’n vaig a València a 

tocar i no hi havia anat mai, i gràcies a ell hi aniré a tocar. L’he apretat perquè ell hi va sempre, 

a teatres petits i ho peta. I dic tio perquè no anem a fer l’espectacle aquest a València i ens anem 

dos dies, un a Castelló i l’altre a València. Jo almenys entro a València... però a part, el millor 

és això, jo crec que queden molt bé juntes, té molt bones cançons ell. 

Tu creus que la música s’ha d’utilitzar també per reivindicar? 

Sí, i tan. Els que reivindicaven més són Bob Marley, U2... U2 és el grup que més ha unit a 

països i a mandataris d’altres països els ha ajuntat... sóc grups que semblen molt comercials 

però a sota mà són molt reivindicatius. I bueno, és guai que hi hagi una lluita. Queda xulo i més 

si te la creus. Les coses s’han de fer quan un se les creu i les sap fer bé. Ell té un bon discurs i es 

pot defensar de qualsevol cosa que li puguin dir. Jo el meu discurs és fer cançons d’amor i 

cançons musicalment amb un nivell i tal... que és el que sé. El que sé... jo ara no podria... osti! 

Miquel per què no fas cançons reivindicatives perquè clar el públic d’ell o així... no, no, és que 
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estaria enganyant a la gent. Jo li dic a en Cesk, jo penso perfectament igual que tu, jo vull ser 

independent... però vull dir, no tinc al cap això constantment. 

Quan sents les teves cançons a la ràdio, a la tele o a algun lloc, què sents? 

Al principi sentia il·lusió però ara no escolto la ràdio i si la sento, ah guai! Mira la posen! Abans 

sí, la il·lusió del principi. És igual com quan fas un disc: osti que wai t’ha arribat el disc! Te 

l’escoltes un o dos cops i ja està, no hi penses. El problema de quan ens anem fent grans és que 

perds la il·lusió de coses que potser abans te’n feien molta i ara no te’n fan tanta. Amb això de 

sentir-me a la ràdio al principi: ostia la ràdioooo!! Potser tenia els 40 principals tot el dia posats, 

i ostia! Ara sona ara sona... o posar-te al dia de Miquel aquesta entrevista la passarem tal dia, 

vale vale i no l’escoltaré perquè ja em sé el meu discurs, ja sé el què dic. Abans si que feia 

il·lusió. Sortiràs al a tele i no sé què, tampoc, perquè és que no... la ignorància fa que... quan 

comences ets tant ignorant que penses sortint a la tele un dia ho petaràs i no és això. ja pots 

sortir a la tele... mira les Obeses ara, regala petons,que està al disc aquest que he fet, estan 

sonant però en el seu Twitter no ha pujat ni un seguidor més. Saps què et vull dir amb això? i et 

diré que són boníssims, jo sóc fans d’ells. I els tius això no els hi provocarà que la gent vagi a 

concerts, coneixeran la cançó però no sabran qui la canta. Amb això vull dir, que la música es fa 

a base d’anar treballant durant molts anys, ara si tens una campanya de 8 hores de tele, 8 hores 

de ràdio, clar que acaben de fer un producte. O l’Mtv en Justin Bieber. O sigui, la qüestió és 

aparèixer a la tele? Sí, la desgràcia d’aquest país és que tenim molt pocs mitjans, i quan hi surts, 

hi surts un dia. Mires el Telenoticies, surt un dia allà: Miquel Abras treu un disc. Sortir a la tele 

és la novetat, però l’endemà a la gent ja se li haurà anat. Un cúmul de coses vas fent la carrera. 

Jo pensava que treien el primer disc ja seria el rei del mambo i què va, anar fent i queda molta 

feina encara. 

T’agradaria fer un trio musical amb Sanjosex, Mazoni, encara que tingueu estils 

diferents? 

Els hi has preguntat a ells? Jo clar. Bueno, la pregunta és evident. Avui ho fem. Però òstia, a mi 

m’encantaria, jo sóc molt fan dels dos. I ens entendríem molt bé, segur. Perquè cadascú sap com 

és cadascú i cap es posaria al terreny de l’altre. Jo el primer, no? Jo amb ells com que els conec 

tant, a mi em veuran òstia, jaja, jiji, però clar, quan estic amb ells estic com... perquè em 

coneixen més que jo mateix casi. I òstia! A vegades potser he tingut alguna contradicció i 

alguna cosa... ens tenim molt de respecte. Però a part, a mi musicalment ja et dic, hi ha una 

cançó d’en Sanjo que m’encanta, que ha format part fins i tot de la meva vida. Vull dir que... i 

després en Mazoni també m’agrada molt. Són molt bons. 
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Has produït el disc de nadales d’aquest any el que parlàvem. Va ser iniciativa teva o t’ho 

van proposar? 

M’ho van proposar. Com és que vas triar aquests musics? Els grups? Sí. Bàsicament vaig 

buscar els grups que més estaven funcionant en aquest moment. Vaig començar... agafem 

l’agenda va, comencem a mirar, Musica Global que és la discogràfica que ho ha tret em va dir si 

em volia fer càrrec del disc, perfecte molt bé, vam fer la versió de quan somrius, que la vam fer 

amb els meus musics i tal, i teníem clar que els músics que la cantessin havien de ser musics 

actuals i que no haguessin cantat mai a una col·lectiva de Nadal. I després els grups que hi 

surten, com hi ha l’Adrià Puntí o els Gossos, que són grups més consagrats.. però ells ja sortien 

a l’altre. Sí, però a la col·lectiva no hi canten. Jo tampoc hi canto perquè ja sortia a una altra. 

Doncs, vaig intentar que tot fossin artistes nous menys aquests 3 que som jo, que m’hi vaig 

posar perquè sí, perquè no hi havia ningú que em digués que no, després en Puntí, va costar però 

al final ha fet un temasso brutal, i després els gossos. A part, teníem la cançó d’Obeses, de 

regala petons, que sabíem que era la de tv3, osti Miquel aquesta cançó hi ha de ser, jo encantat. I 

els altres grups els vaig anar triant jo, els Blaumut són col·legues, els Teràpia també, els 

Catarres no són col·legues però estan a la mateixa discogràfica, van passar el telèfon i vinga... i 

va ser això, un mes complicat, perquè cadascú ha de gravar el màster a diferents estudis, però 

clar aquests estudis es paguen, et donen un pressupost, aquest pressupost s’ha d’ajustar. 

Per acabar, és la segona vegada que col·labores amb l’Escena Bisbalenca? 

El primer any van agafar cançons de cada disc d’artistes que hi havia a la Bisbal. A partir d’aquí 

ens van proposar cantar una cançó junts en comptes de posar una cançó i de cadascú seva. Jo 

encantadíssim, jo tot el què sigui col·laborar i amb gent de casa. La producció l’ha portat en 

Genís, perquè cadascú està prou liat per haver de dur la producció i jo al fer el disc aquell ja he 

quedat. 

T’agrada estar a la part de producció? 

Sí, m’encanta i tinc la sort ara, també estic, formo part de Musica Global buscant nous talent. Jo 

sóc la R actual de Musica Global. Grups que d’això, grups que ho peten doncs jo sóc qui... ara 

estic amb els Medusa Box, que els hem de fitxar. Ells ho fan només en anglès, però ara faran 

dos temes en català. 
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Entrevista a Jaume Pla (Mazoni) 

Com és el teu dia a dia? 

El meu dia a dia és molt variat. Dintre de que sóc músic faig moltes facetes diferents. I clar, 

depèn de si estic composant, gravant o preparant concerts… són les tres potes més visibles. 

Quan estic fent cançons per un disc, quan el gravo o el presento en directe. Depèn de l'època 

que sigui tinc uns deures a fer o uns altres, i mai tampoc són iguals, hi ha dies que no gaires 

hores, n'hi ha que són moltes hores. Sempre treballo aquí a la Bisbal, el què passa que pujo un 

cop a la setmana a Barcelona per reunir-me amb la discogràfica o per fer entrevistes o... sempre 

haig de pujar, més o menys, un o dos cops depèn. Però de moment m'agrada més viure aquí. En 

un futur no ho sé. 

Què és el millor de ser music? 

El millor de ser músic... si estimes la música doncs això, és tan senzill com això, fer el què 

t'agrada. Això pot ser equiparable a qualsevol altra cosa que t'agradi. Si el que la fa li agrada, per 

mi és això. En un sentit més específic de ser músic, potser aquesta llibertat de tenir temps, o 

sigui d'organitzar-te més el temps en el teu aire, a mi m'agrada això. El pitjor... no desconnectar 

de la teva faceta. O sigui, que la teva faceta personal estigui lligada amb la feina. No és allò 

d'arribar a les 8 a casa, desconnectar i fer una altra cosa i no pensar. Jo trobo que és un ritme 

més baix que altres feina, d'intensitat, però no desconnectes. És la contrapartida. Jo visc de la 

música des de fa 6 anys o així. Abans també em dedicava a la música però amb coses més 

tècniques, tècnic de so o feia classes de guitarra... abans estava relacionat amb la música però no 

amb les meves cançons. 

Quan no estàs tocant què t'agrada fer? 

M'agrada molt el cinema, m'agrada molt. Sóc molt curiós. Tinc moltes passions curtes. 

M'interesso per un tema, potser un any estic molt amb un tema però després... Per exemple, els 

escacs, és una cosa que m'ha interessat en la meva vida però ara mateix fa molt temps que no... 

Quantes hores dediques a la música? 

Jo tocar no toco molt i molt. El que sempre he fet és fer cançons, llavors, em conec la professió 

com per poder portar a terme el fet que aquestes cançons puguin arribar a algun lloc. Llavors, 

em gravo a mi mateix... Totes les coses que faig són perquè la cançó que faig un dia pugui 

arribar a editar-se i es pugui tocar en directe. Però bàsicament no soc un guitarrista en el sentit 

de moltes hores de tècnica o un cantat que dediqui moltes hores de tècnica... 
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és més una mica de tot per poder... sóc més compositor que res més, no sóc un gran cantant ni 

un gran guitarrista ni un gran tècnic. Faig una mica de tot això per poder fer una cançó i arribi. 

Em dedico més hores a escoltar que a tocar. M'agrada més... A vegades m'ho pregunto per què 

no ho sé segur. Crec que m'agrada més escoltar que tocar. Disfruto més escoltant música dels 

altres. 

Quan volia dir que treballava amb ells que treien els meus discos. En un dia normal escolto més 

que no pas toco. 

La teva millor virtut? 

(pensa molt...). Que faig una mica sempre... és difícil parlar al 100% d'això, faig un mica 

sempre el que penso. Més a nivell pràctic està bé que ara mateix pugui fer tot el procés per fer 

un disc. Sóc autosuficient en el que és la meva carrera. Vull dir... Escric una cançó, la puc gravar 

jo mateix, ho gravo jo mateix, les toco en directe... si van molt maldades tinc la capacitat com 

per només en inversió de temps i no de diners poder fer la meva feina. 

Defectes? 

Sóc molt impacient, una mica fosc, sempre veig el got mig buit, poca confiança a vegades en 

què les coses vagin bé. 

És fàcil compaginar la vida personal amb la professional? 

Sí, perquè a mi m'agrada tot el que envolta. Tinc amics musics que els agrada molt la musica 

però no els agrada tot el que comporta la musica: tenir horaris nocturns o aquesta indefinició de 

que un dia passen moltes coses i un altre dia no passa res. A mi tot això m'agrada perquè va més 

amb el meu caràcter. No tinc problema amb això i ho compagino bé. 

Les xarxes socials t'han ajudat a promocionar-te? 

Sí, molt. Si però fins i tot més que res un mail. Quan tenia 20 anys o 25 no hi havia mail, o n'hi 

havia però el feia servir molt poca gent. Abans era tot amb sobres, correu i trucades i per enviar 

100 discos a 100 persones... uff! Era una feinada. I ara... 

Quina relació tens amb en Carles i en Miquel? 

Els conec molt. Som del mateix poble i del mateix any. Hi ha tres escoles a la Bisbal, dos de 

públiques i una de concertada. Jo anava a la mateixa classe que amb en Miquel a la concertada. 

Després A l'institut vaig anar amb en Carles. En Miquel va venir a la meva comunió, clar jo 
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també vaig anar a la seva ara que hi penso... jo vaig anar a la seva i ell va anar a la meva. (la van 

fer junts). I amb en Carles també hi tinc molta relació, vaig ser testimoni del seu casament. Ja 

veus que sí, que és estreta. 

El primer grup que vam tenir va ser amb en Carles i en Molina. I vam ser un grup dels 14 als 17. 

i just després vaig tocar amb en Miquel, fins els 21, llavors ja no hem tocat més. 

Quantes escoles de música hi ha a la Bisbal? 

Ara mateix no ho sé. 

Vareu anar a alguna escola? 

Sí, jo vaig anar amb una professora particular. No vam coincidir, en Carles ja feia temps que 

tocava la guitarra. 

Tot i que vam fer cursos i tot això, més tard també al taller de músics... fèiem molta part 

autodidacta al principi. Això de quedar al local i el que sabia més ensenyava a l'altra i anàvem 

millorant quan vas en un grup s'equilibren els nivells de la gent, saps. El que en sap menys, si 

està amb gent que toca millor doncs, aprèn. És una manera d'aprendre. 

Què representa per tu la música? 

Amor a la música. Passió. Una vegada vam estar a punt de separar-nos però... feia molt temps 

que estava tocant i estava molt rallat de que no hi havia cap resultat i clar també t’erosiona molt. 

Perquè poses moltes esperances i no passa mai res, i vaig confondre això en què no m'agrada la 

musica, quan en realitat el que no m'agradava era la professió o el rendiment... vaig confondre 

les dues coses. El fet de que no m'anés bé a mi amb que li vaig agafar tírria a la música. Però al 

cap d'un temps com d'allunyar-me una mica, un any i pico, vaig veure que no, que la música 

m'agradava. Això va ser el 2003, fa deu anys. 

Quins referents musicals tens? 

Bob Dylan, la granja de la Paula n'és una versió. Dels 60 molts, molts no sé per què, perquè a 

casa meva no és que escoltessin molt aquesta música. Però a mi m'ha entrat molt sempre, els 

Beatles, Rolling Stones... 

Com definiries la teva música? 

No ho sé, jo sempre intento fer cançons que m'agraden. O sigui, arribar al mateix nivell que 

cançons que m'agraden a mi. Dintre del pop molt ampli. No faig estils diferents, però si que 
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dintre del pop, el pop avarca molt i molt. És a dir, Per mi és com... les musiques més d'arrel són 

molt definides, posem per cas: el blues, el flamenc, el jazz... tenen un llenguatge molt definit. I 

el pop en canvi, agafa totes les musiques i les barreja. La cosa bona del pop és que interacciona 

més amb les altres músiques. La cosa dolenta és que mai és tant pura. Per un purista, quan 

sentirà un blues tocat per un grup de pop no li arribarà tant com el que estima el blues. Però 

bueno, és la cara bona i la dolenta, no tot pot ser bo. A mi m'agrada aquesta cosa tasta olletes, 

una mica de psciodèlia, una mica de melodia una mica de canya, barrejant... 

A tocar en serio vaig començar els 14, havia fet alguna classe de guitarra abans, però bàsicament 

els 14 si que ja m'hi vaig posar amb ganes. 

El somni? 

Crec que es va modificant amb el temps. Al principi, quan ets més jove és com més 

“pel·liculero”, més de ser famós i aquestes coses. I quan et fas gran... home, sempre aspires 

arribar a lu més impossible. Però també valores altres coses, jo ara mateix poder viure d'això per 

mi és molt important, perquè em dóna molta llibertat de dedicar-me al que m'agrada, i que si 

algun dia ho hagués de deixar per anar-me'n a fer una altra cosa seria una petita decepció; que 

no passa res però també hi compto que pot passar. Però això ho valoro ara més que el fet de 

tenir molta gent... 

Què és el que més t'agrada de les teves cançons? 

D'algunes cançons. Sí perquè...De moltes te'n desvincules molt ràpid. Llavors si que n'hi ha 

unes quantes que els hi tens cert apreci, fins i tot dubtes de que, no relaciones molt el moment 

en què les vas escriure amb.. vull dir, per què vaig escriure això? És estrany. Quan passen uns 

anys... 

Què t'agrada dir a les teves cançons? 

Per mi és un vehicle de transformar paranoies amb coses. Et passen coses i per mi... de la 

mateixa manera que quan algú li explicarà a un amic o anirà al psicòleg... doncs a mi em serveix 

per canalitzar. I tots els temes, poden ser temes de relacions personals o a vegades socials. Però 

no ho faig amb una intenció de dir ara faré 10 cançons socials, quan surt surt, saps. Ara acabo de 

gravar un disc i sembla que seria un moment idònic per fer cançons socials, però a mi no... no 

sé, em guio una mica... com un fil que has d'anar estirant, per exemple, en l'anterior a aquest hi 

ha 3 o 4 cançons que van de la mort que és una cosa que no m'havia passat mai ni escriure, però 

en aquell moment, no sé per què, no havia passat res tampoc, però el fil estirar era aquest. 
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Totes les has escrit i composat tu o hi ha alguna excepció? 

Les que no són versions d'altra gent. Si perquè ja et dic que és el que m'agrada més. 

On composes les cançons? 

Intento canviar de metodologia cada vegada que faig un disc, una mica saps. No faig el mateix. 

A vegades he composat a casa, evidentment, però a vegades també n'he anat amb el cotxe i la 

guitarra a fer volts. Rollo... com qui va de vacances 10 dies a diferents llocs, vas parant. És una 

cosa, com he dit abans, que es suau però que no desconnectes. Ho tens sempre al cap. cas en un 

lloc escrius una estrofa, i escrius una estrofa al cap de 3 hores, i dintre d'aquestes 3 hores, a part 

que passen altres coses, vas pensant això potser així, això potser aixàs... No sóc molt de... potser 

hi ha gent que és més, quan treballa treballa molt. 

Ets molt meticulós? 

Sí, però jo crec que és una cosa bastant comuna. Jo crec que molts musics ho són. Un altre 

potser, quan ja has fet la masterització, això aquí, allò allà... 

On graveu? 

Jo a casa ara. És un estudi petit que tinc a casa. Avui en dia, el que deies de les noves 

tecnologies, en aquest sentit, els aparells de gravació també amb molt poca cosa s'aconsegueix 

un so bastant decent. Normalment a cada disc faig petites coses fora, coses que a vegades no 

puc fer com les bateries que fan molt soroll com que visc en un pis... hi ha hagut una part a fora. 

però tot el que sigui que ho pugui fer a casa... 

Quina és la teva cançó preferida de totes les que has fet? 

Això també és una mica problemàtic perquè al final t'influencia molt la gent. 

Creus que la que més se sent i la que més es canta és la que menys t'agrada? 

Com a  mínim és molt difícil que la que cançó que més se sent i més es canta no t'agradi, perquè 

és com un “complido”... és com una cosa que clar... al revés també passa. A vegades fas un disc 

i tens moltes esperances amb una cançó i el fet de que no agradi a la gent o que no agradi tant 

com et penses també et fa dubtar de si era tant bona. És molt difícil estar al marge de la opinió 

de la gent. Tampoc vol dir que segueixis al 100% ni molt menys, però dir que estar al marge... 

0% tampoc és. Alguna influència té la gent. Per tant, eufòria que és  la cançó que més s'ha 

escoltat, diria que és una de les més bones. Després, potser una altra, “se'm moren les plantes” 
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és una cançó de la que estic bastant orgullós d'haver escrit. Sí, aquestes dos. 

Bankrobber. Quina és la teva relació amb Bankrobber? 

És molt fàcil. Jo tenia un grup que es deia Holland Park, que cantàvem amb anglès. Els Holland 

Park estàvem buscant discogràfica i ningú ens treia disc, era amb anglès i costava bastant. I al 

final, uns amics d'aquí a la Bisbal... El nostre manager de llavors, i d'ara, es diu Xavier i en 

Xavier coneixia en Marçal eren amics. En Marçal no tenia cap vinculació amb nosaltres, però 

era amic d'en Xavier que era el nostre manager, i van decidir formar una discogràfica per 

treure'ns un disc. La cosa va ser de muntar la discogràfica expressament per poder treure un 

disc. Amb en Marçal no teníem relació de... El nostre manager era en Xavier, l'altre era amic 

només. Però com que també li agradava molt la música i tal, en Xavier i dos més, primer un més 

i més tard un altre, després van decidir muntar la discogràfica. Ells també tenien ganes de posar-

se en aquest mundillo i va ser l'excusa de... ostres perquè no ho fem nosaltres i ho trèiem 

nosaltres. I a partir d'aquí ja es van animar i van anar traient.. també és la discogràfica que treu 

en Carles. 

Tu també fas de productor a Bankrobber... 

Si, bueno jo faig de productor a alguns discos i i alguns discs d'aquests surten a Bankrobber. He 

fet de productor d'en Miquel, de l'últim disc equilibris impossibles i he fet de productor de un 

grup menorquí que es diu DELLE que està amb musica global i dels Sanjays que és un grup que 

està a Bankrobber. Però no sóc productor de Bankrobber sinó que.. de certs grups que a vegades 

acaben a Bankrobber i a vegades no. 

A tots els concerts hi vas acompanyat de la banda? 

No, n'he fet molts de sol. Un 40% potser sol. 

L'èxit és el mateix? 

El que passa és que clar, si... depèn del què vulguis. Perquè Nosaltres aquests any volem tocar 

només amb banda. Però és molt arriscat, perquè és un pressupost molt més alt i a la gent li ha de 

quadrar. Vull dir, No pots anar a tocar amb una banda amb unes exigències econòmiques en un 

bar, perquè un bar no pot pagar el mateix que una festa major. Llavors clar, si tu vols treballar 

com molt necessites fer de tot, tocar sol, amb duo, trio... tot el que surti. Si ets més exigent i dius 

vull només presentar aquest tipus d'espectacle t'has de conformar en tocar menys. I la tàctica 

aquests anys ha sigut més tocar tot el que puguis. Ara potser ha canviat, aquest any hem decidit 

més anar ensenyar el disc amb la banda i això. Però en el passat ha sigut més així, tot el que 
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surti... per això n'he fet tants de sol. 

Quina ha sigut la col·laboració més especial que has tingut? 

Amb l'esgarrapada hi ha una versió d'en pau riba i quan la vaig fer, al cap d'un any i poc vam fer 

un espectacle amb ell, que amb musics de Bankrobber fèiem de banda a ell, vam trobar el Pop 

Arb com un espectacle com exprés per allò, i vaig cantar la cançó aquesta, que jo havia fet la 

versió, com que ell la cantava en el seu repertori, doncs la vam cantar junts. I clar, per mi era 

com molt ràpid, no? El rollo de... un any abans jo feia una versió d'una persona que jo no 

coneixia, i al cap d'un any i poc cantar-la amb ell a l'escenari. Es una cosa que sí, que vaig 

valorar bastant. 

Quin músic t'agradaria que col·laborés a alguna de les teves cançons? 

D'aquí en Colomo per exemple, m'agrada molt. Shary Mari, Very Pomelo... i de fora, ja si m'he 

de flipar. Em Bob Dylan, si no es mor. 

T'haguessis imaginat arribar aquí? 

No ho sé, suposo que no. 

Quin ha estat el millor lloc on has tocat? 

Varis. Conservo bastant bon record del Pop Arb. Hi hem tocat tres cops, però dos sobretot molt 

bé. I a més, el concert va sortir molt bé, el caliu, va ser una nit perfecte. A l'Apol·lo també n'hem 

fet un parell, la sala apol·lo és molt màgica per mi. Allà també hi ha hagut nits... 

I el pitjor concert? 

Molts també, jeje! No però són perquè tot va malament. De la mateixa manera que hi ha dies 

que tot va bé, hi ha dies que tot va malament. Vam tocar a una estació d'esquí. Feia una fred, i a 

part o sigui la gent se'n va anar a dormir aviat perquè tenien com una competició l'endemà i 

estàvem allà tocant sols, hi havia un espai súper gran com 10 persones, lluny... o sigui que 

imagina't la sensació d'estar allà passant fred i amb ningú... aquesta sensació d'estar tocant per 

ningú l'he tingut forces vegades i també és molt heavy... recordo també un bar de l'hospitalet 

era?, no, on era? Al voltant de Barcelona... era l'0estiu i em van fotre a dins, quan havia d'anar a 

fora. I la gent estava tota a la terrassa, i hi havia com 100 persones a fora i jo a dins sols, era 

súper raru. 
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En quin moment de la teva carrera musical et trobes? 

Ara hem estat un any parats de directes perquè vam decidir que convenia després de 6 anys 

bastant intensos de tocar i de treure discos i sense parar. Vam dir, fem un any sabàtic, perquè 

també va bé per tu mateix d'agafar més ganes i també per la gent, perquè és un territori molt 

petit i de seguida has cobert moltes vegades, has donat moltes voltes allà mateix. I ara, doncs ara 

reprenem una mica, ara s'ha acabat l'any sabàtic i ara sortirà el disc al gener i tornarem a tocar 

amb moltes ganes, a veure com va. 

Objectius a llarg termini? 

Home a llarg termini és difícil. 

Curt termini? 

Jo... un any, si. Decideixo el què faré a un any vista, no més. No sé si m'imagino fent això... 

Amb la música segur, però amb el rollo de Mazoni... Amb 50 anys... si hi arribo...  no sé. Bueno, 

vull dir, també porta unes responsabilitats que és que has de cuidar una mica del nom. O sigui, 

has de fer coses en benefici de la carrera, has de seguir uns tempos pel bé del nom, com si 

diguéssim. Això a vegades te la contrapartida de que no pots ser molt lliure quan et dona la 

gana. Xq si tu acabes de treure un disc i tens 3 cançons noves no les pots gravar, t'has d'esperar 

perquè hi ha hagut la campanya de promoció d'aquell disc i has de... i aquest tipus de cosa a 

vegades també quan portes molt temps et ralles perquè dius ostres m'agradaria ser més lliure i 

anar traient... no ser la persona que està davant del projecte sinó potser més a darrera i treballar 

amb més gent. No sé com acabarà però de moment està perfecte. 

Creus que la música catalana ha donat un gir? 

Jo crec que no eh, sincerament. Crec que... suposo que s'ha actualitzat. Han passat no sé quants 

anys d'això que dius... i s'ha actualitzat als temps moderns. Però els grups que has dit entre sí... 

no veig molta... si que veig que veig una relació entre Manel i els amics de les arts, d'unes 

lletres... cadascú amb el seu estil però amb unes lletres més semblants. Molt costumista, molt 

parlar de coses quotidianes... Molta lletra, molt de pes a la lletra. Però clar entre Miquel Abras i 

Manel no veig molta relació. 

Doncs no hi ha hagut un canvi? 

Aquí el problema jo crec, que sempre que ens pregunten això de l'escena i tot això, és que l'únic 

que lliga els grups aquests que es parla sempre és el fet de cantar en català. Però el país no és 

prou gran com per tenir escenes. Una escena per mi és, per exemple a Anglaterra hi ha una 



Generació bisbalenca del 77: Retrat d’una historia musical 

 

 

91 
 

escena de ball de música de ball, de house o del que sigui, pot haver-hi allà una escena, de gent 

que té uns trets característics, o Manchester Sound però aquí el què passa és que tampoc som 

tants grups, i llavors és impossible que... pot haver-hi mini corrents semblants però no crec que 

hi hagi escenes pròpiament dites. Per mi una escena és gent que comparteix una filosofia, uns 

ideals, una musica semblant i això no crec que arribi a passar aquí. 

Tenim més en comú Manel que els Catarres... jo, per exemple, només veig una escena que és a 

Vic, hi ha uns grups allà que hi ha 3 o 4 grups, tampoc conec massa l'escena. Uns grups més 

underground... l'hereu escampa, aquests 3 o 4 grups (no sé quants son) es munten un festival 

alternatiu quan hi ha el mercat de musica viva de vic, allà veus que comparteixen alguna cosa 

més que una estètica, una manera de pensar sobre les coses... veig més allò una escena que això 

nostre. Però clar, també pot ser, et dono una miqueta la raó, que el que està dintre d'un lloc li 

costa veure-ho més que el que està a fora. 

En quin moment creus que es troba la música en català ara? 

Jo crec que hi va haver uns anys de preparació per un fenomen gros, uns anys. Fins que no va 

sortir Manel va haver-hi uns anys que la cosa anava pujant des del no res una mica, hi havia un 

parell de grups que tenien èxit, jo crec que era Lax'n'Busto i Antonia font, però a part d’aquests 

dos grups hi havia com un desert. Llavors va haver-hi uns anys de preparació de Mishima, 

Roger Mas, Mazoni, Sanjosex i tal, fins que va sortir Manel que va ser una explosió, aquesta 

explosió la va seguir els amics de les arts continuant el mateix nivell segurament. I ara estem 

una mica després d'això. Encara en aquest moment, però una mica després. No sé què passarà, 

no sóc periodista ni endeví. El que si que està clar, és que va haver-hi com una mena, el 

fenomen Manel i els amics de les arts també és degut com un caldo de cultiu que es va anar fent 

durant 3 o 4 anys en què la música en català ja es veia amb més bons ulls i hi havia com una 

mena d'estigma amb els grups aquests que dius de rock català dels... com la gent volia fugir 

d'això, ara no passa tant, però en aquella època si que recordo molt que no volien relacionar 

aquells grups amb aquells altres i va haver-hi una mena de ressorgiment petit que va culminar 

de la mateixa manera que ja va ser una cosa underground que es va convertir en què tothom a 

Catalunya ja... 

Creus que és casualitat que hàgiu triomfat tots tres? (mateix any, lloc...). 

Jo crec que no és casualitat, si qualsevol dels tres haguéssim estat a tres pobles diferents, hagués 

sigut més difícil. Vull dir, el fet de tenir molt en contacte gent que es va com motivant uns als 

altres, compartint, motivant, competint també.. Heu fet pinya com si diguéssim? hem fet pinya, 

competició, tot barrejat, és una competició sana, però també clar, quan tu veus que un fa una 
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cosa, tu també tens ganes de fer... aquest ha gravat un disc, jo també vaig a fer-ho, saps. Ja has 

vist que hem compartit grups en l'adolescència, ja et dic si haguéssim estat sols, jo de Torroella, 

en Carles d'aquí i en Miquel de Pals, no crec que fóssim, ni seriem... seríem més dolents com a 

musics. Tindríem un nivell pitjor. Sempre aprens de l'altre, no són lliçons obertes, aprens sense 

voler. Et fixes en l'altre. Ostia, aquell ho fa així això. Et queda alguna cosa de la gent que tens al 

voltant. 

Hi ha algun altre music amb el que també hagis tingut una relació com la que has tingut 

amb en Carles i en Miquel? 

En Toni molina, és molt vertebrador. És un tot terreny, amb tots tres ha tocat molt. Per  tant 

també és... Sempre parla de tots tres perquè tenim una carrera amb cançons nostres i tal... però 

ell és igual d'important amb aquest aspecte. 

Quins lligams tens a la Bisbal? 

Tinc uns lligams correctes però tampoc... M'agrada més la vida de poble. Però seria capaç de 

viure a un altre poble. El que m'agrada molt de la Bisbal és l'entorn. M'agrada molt que la platja 

estigui a un quart d'hora, que la muntanya... que les Gavarres estiguin a un quart d'hora. I que si 

vols anar més lluny de les muntanyes, triguis una hora i poc per arribar a França, això m'agrada 

molt. I la ciutat, em fa mandra, però potser hi aniré. 

Com descriuries la Bisbal? 

Doncs... és un poble avorrit. Jo fa temps que quan m'ho pregunten ho dic, tot això també té un 

punt de que quan t’avorreixes i has de fer alguna cosa. I una manera de passar-t'ho bé és fer un 

grup amb amics i passar les tardes (els dissabtes a la tarda) al local. 

Per això hi ha tants músics a la bisbal? 

Bueno, si... és una teoria que tinc bastant. No només això, però això influeix. Si hi hagués molta 

oferta cultural, molts de cines... ara de tan en tan fan alguna pel·lícula, però a la meva 

adolescència no n'han fet ni una. Estava tancat, el mundial aquesta estava per fer, no hi havia 

cap cine. A l'estiu si que hi ha moviment de festes, però d'octubre a maig no hi ha casi res. 

Tu creus que la Bisbal es coneix més per tu, en Miquel i en Carles? 

El que segueixi la musica, segurament si. Però bueno... Catalunya té això, té aquestes coses que 

és molt fàcil arribar a sortir al TN, perquè és molt petit, però després mirat des de fora és tot 

molt ridícul. Ens fem unes paranoies aquí de... saps, vull dir. Qualsevol grup de fora d'un país 
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més gran, te molts mes seguidors, però clar, com que és més gran no arriba... (li costarà més 

sortir als mitjans) aquí sortir al Punt si fas un disc hi ha una ressenya al Punt, qualsevol grup 

que ho faci. Però és clar, és una mica... clar perquè llavors la gent té una falsa percepció de... 

que sembla perquè un dia sortís al canal 33, bueno... i ens estem movent sempre amb 

pressupostos molt reduïts. És com de poble tot. 

Què significa per tu la Bisbal? 

Suposo que quan no hi sigui ho trobaré a faltar. Si que significa és el meu poble, però clar, quan 

sempre hi has estat en contacte costa valorar-ho. 

Creus que el territori ha influït en la teva carrera? 

Menys que a en Carles. Ell té... a mi m'agrada molt la música anglosaxona, i sempre he estat 

molt somiador amb altres èpoques i no gaire arrelat a la terra. I ell sí que té... parla de Bisbal, 

del Montgrí, ell ho viu més. Jo també, perquè si fos nascut a una altre lloc segur que seria 

diferent, la tramuntana com a mínim no seria la mateixa. Però crec que un pèl menys. 

Quin paper creus que té la música a la Bisbal? 

És que és una mica contradictori el que a mi m'agrada molt que hagi sorgit tot, perquè no hi 

havia res. Llavors clar, també et pots queixar perquè no ajudin, perquè el fet que no ajudin 

també et beneficia una mica saps, perquè tot sempre ha sigut molt esperit combatiu de persones 

que tenien ganes de fer alguna cosa pel seu compte. Facilitats no n'hi ha hagut, però ha estat bé 

que no n'hi haguessin també, però també et sap greu que no n'hi hagi, és una paradoxa. Però vull 

dir clar aquí per exemple diuen l'escena bisbalenca, l'escena bisbalenca... Ara sort que hi ha 

l'alternativa que és un bar aquí al costat del passeig que ara fan molts concerts, fan concerts cada 

divendres i els dissabtes, però durant molt temps no hi ha hagut... hi ha hagut molt de buit en el 

sentit de sales de concerts a la Bisbal per tenir tants musics. Quan la gent venia aquí hi deia què 

hi ha, on toqueu si on hi ha res? 

Fa molts anys que existeixen tants musics aquí a la bisbal o forma part de la última 

dècada? 

No no, jo crec que és una cosa d'una línia que es van succeint uns als altres, que sempre creixes 

veient un grup que està tocant que s'ho passa bé, i tens ganes de fer allò. A mi em va passar amb 

els Komando Moriles, que és un grup d'ska. I suposo que els que venen a darrera meu, pues... 

també amb en Carles, amb mi i en Miquel. Vull dir, que és més fàcil també, el mateix que dèiem 

abans de que els 3 som de la bisbal i els 3 ens hem influït, doncs de la mateixa manera si tu quan 
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surts tens 14 anys, veus a un grup del teu poble que està tocant a una festa és fàcil que se 

t'acudeixi fer un grup, encara que la musica, no especialment, no era la meva. Però el fet de 

veure la gent jove que s'ho passa bé... fem un grup! Fem un grup! 

Abans de dedicar-te a la música havies volgut ser alguna altra cosa? El que sempre diem: 

jo de gran vull ser... 

Rellotger! (riu i ho diu per dir alguna cosa). 

Parlem dels teus discos: 

Seven songs for a sleep...: perquè són 7 cançons només té el disc i són cançons de vigila entre 

el son i la consciència. 7 cançons per una nit d'insomni, és una mica això. 

Esgarrapada: és el primer disc en català que vaig fer. Per mi... Esgarrapada és una paraula 

força enèrgica i per mi significava com un tornar a començar després del període aquest que t'he 

dit que vaig com deixar la música. Després d'això, aquest no el vaig presentar ni res... pues 

tornar aquí amb una mica amb força. 

Si els dits fossin xilofons: Aquest titol no té molt de... és més poètic. Però per mi el fet de que.. 

el més important és que... només hi ha un any de diferència. Com que va anar bé l'esgarrapada... 

Després de tant de temps de no anar bé, i de la crisi aquesta entre mig, va ser com un “subidón” 

i vaig dir, ja que hi som fem-ne un altre ràpid. En plan... 

Eufòria 5 esperança 0: aquest títol si que és molt definitori d'un estat, i crec que és també el 

títol que més em comenta la gent. És com dir que porto una filosofia al darrera i és el que... és 

com immediat, o sigui, com està content al curt termini però molt trist en el llarg, al mateix 

temps. No tenir pena al futur però donar-ho tot en el present. 

13.31: vaig fer 31 concerts en un mes, un cada dia. 13 perquè són 13 cançons. És veritat que et 

vas deixar barba? Sí. Per què? Tot això del 13.31 és un joc que va sortir un dia tornant de bolo 

amb en marçal, vam dir va perquè no fem la paranoia aquesta que fan als EUA de 'coast to coast' 

de fer concerts... aquí costa molt fer-ho, perquè al ser tant petit, tens concerts als caps de 

setmana, sempre és molt la rutina de divendres, dijous-divendres, divendres–dissabte, algun 

diumenge... Però no enllaces un estil de vida de tocar cada dia, i em feia gràcia provar-ho i vam 

com forçar-ho una mica. Ens vam buscar els concerts nosaltres i vam engrescar a la gent. Ja 

quan en teníem 20 i pocs ja anàvem a dir, va ens en queden 7 i en farem un cada dia. És com 

jugar a ser, jugar a ser un music d'aquells que estan tot el dia a la carretera durant un mes. I 

dintre d'això, hi havia coses... ja que vam fer això, doncs al voltant. Em feia una foto cada dia 
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amb el creixement de la barba, (tot que formés part del joc.) 

Fins que la mort ens separi: [encara que siguin seguits, com que eren cançons en directe no 

són cançons noves...] és un disc nou, més introspectiu parlant de la mort i de l'amor també... per 

això el títol que lliga amb les dos coses. És el que ens has explicat abans, que parlaves de la 

mort, que no t'ha passat res però que de cop i volta, va ser el fil a estirar. Exacte, doncs és 

aquest disc. 

Dinoudit: és només tres temes inèdits, per això aquest títol. Això era que el vam fer al concert 

al Palau de la Musica per gairebé tancar la gira d'aquest, fins la mort ens separi, per afegir més, 

un incentiu més perquè la gent comprés l'entrada, regalàvem un cd amb 3 cançons noves. 

M'agranes molt purgatori: Són dos cançons que també tenia desperdigades, que van seguir 

una línia que jo no volia seguir, però també m'agradaven bastant les cançons i vam fer això. Va 

ser al gener, jo ja veia que no encaixaven amb les noves (les que han sortit ara), i per tant, les 

vaig voler separar del disc. 

Nou disc: “Sacrifiqueu la princesa”. Al Facebook hi ha al portada. Qui és l'home de la 

portada? Jo. I aquells efectes de la foto? Això el dissenyador... volíem fer alguna cosa 

intrigant. Qui és la princesa? Bueno... té moltes lectures, hi ha el rollo sant Jordi, primer. Això 

que el drac volia... llavors, també relacionat amb això d'ara, cas noos... encara que és una 

infanta. És que a vegades busques més suggerencies que coses més explícites, saps. Tu deixes 

anar, obres una porta i llavors allà... 

Per què vas decidir canviar al català? 

Doncs perquè esgarrapada tenia unes cançons que parlaven d'unes coses bastant personals i les 

estava fent en anglès i vaig veure que no... que era postís. Domines bastant l'anglès, no? No. No, 

no... el que passa que... parlant no, gens. Però la sonoritat si que la tinc bastant agafada de 

sempre escoltar molta música en anglès. És a dir, cantant no se'm nota tant, diguéssim. Però no 

és que tingui un domini molt... 

Per què vas decidir deixar Holland Park? 

Per això que t'he dit abans, de que perquè portàvem molt de temps... me’n recordo un cop que 

vam tocar a Olot, que estàvem allà a un bar buit, que hi havia dues persones borratxissimes i no 

ens van pagar i era tot en plan... que hi faig jo aquí? Fa deu anys que estic aquí, fa 10 anys que 

estic en llocs com aquest arribant súper tard, carregant, i per això després confons que ja no 

m'agradava ni la musica, ni escoltava musica... t'erosiona a nivell personal, i arribes a confondre 
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el fet que ja no t'agrada la musica, fins que no et separes una mica. 

Què vol dir Mazoni? 

Mazoni és... hi havia una sèrie de manga al 33 que es deia del capità Harko, molt antiga dels 70 

o així, la feien quan jo tenia 9 anys... la van fer més tarda aquí, però és dels 70. i les mazoni eren 

les dolentes de la sèrie, i tenien una aparença molt molt... com bonica. Quan era més gran, en 

aquell moment no vaig pensar-hi, però quan era més gran vaig veure que em va afectar una 

mica. En el sentit de... Perquè els dolents eren com molt tipificats com a dolents, i aquesta 

ambivalència entre la bellesa i la maldat, no aplicat a la dona, en el sentit de la dona, però aquest 

rollo... que les coses no són com semblen ser. Vindria a... és una paranoia que no té perquè pillar 

ningú que sàpiga el nom. Però quan tries un nom a vegades també dius: ah mira, doncs això crec 

que em va afectar perquè no ho entenia quan passava i llavors més tard, vaig pensar-hi algun 

dia. Com molt Freudia, saps. 

13.31: 

Vam gravar el penúltim concert, l'últim no perquè sabíem que no quedaria bé perquè hi hauria 

massa celebracions de final de gira. I primer ho volia fer per mi, per al cap dels anys recordar 

aquesta gira, però vam estar contents amb Bankrobber de com va quedar, ho vam escoltar i vam 

dir, doncs va treiem-ho. La intenció no era gravar-ho per treure-ho sinó per tenir-ho. 

Va ser difícil quadrar els concerts amb els dies? Va ser difícil tot aquest muntatge? 

Ja et dic, va consistir en tenir uns quants concerts i engrescar la gent. 

Tocaves de dia o de nit? 

Tocàvem sempre de nit, més o menys. Encara vam anar a Holanda tres dies, dintre dels 31, això 

ja és “rizar el rizo”. Vam anar quadrant, no sé com. Clar, al final, ja buscàvem com coses 

concretes. Perquè sortís la gira ja ho faríem com condicions súper... eh si ens deixeu aquest local 

en aquest poble aquest dia, no cal que pagueu res... és com ja per... si hagués sigut amb les 

condicions normals no hagués sortit tant seguit. Va ser raro tocar dilluns, es notava bastant 

l'ambient. 

Com va ser l'experiència de tocar a EUA? 

Molt guai. A nivell professional potser no tant. Perquè també està molt mitificat... Queda molt 

bé dir-ho, però en realitat és molt difícil deixar petjada si no et coneixen. Era un festival on 

tocava molta gent, hi havia gent que estava per allà... no tornes amb la sensació de que hagi 
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millorat molt la teva. Va ser dintre d'una promoció... em sembla que es diu l'isic (institut de 

cultura no sé què), que van agafar varis grups d'aquí, ens van pagar el viatge, i llavors aprofites 

l'ocasió. Però a nivell personal molt bé, perquè clar... Si que té un punt de dir que mai m'hagués 

imaginat que estaria cantant en català aquí a Austin. Això està bé. 

Com a productor... ets productor de diferents autors. Treballes amb altres discogràfiques? 

Si, en el cas d'en Miquel per exemple que és de música global, el vaig produir també en ell. O 

sigui... tu produeixes a un artista... Producció en el sentit de...és que la gent també es fot un lio 

amb el productor musical. producció musical és més un conseller musical, no econòmic. Un 

productor de pel·lícules és més el que posa pasta i decideix que hem d'agafar a aquella actriu 

perquè tindrà més... però el productor musical és més, ostres aquell solo perquè no el fas així, o 

perquè en comptes de guitarra espanyola no el fas amb acústica... és com ajudant de temps 

musicals. Llavors quan l'artista té el disc fet, llavors ell fa el què vol. 

Llavors, teniu una feina important els productors? 

Sí, els musics confien bastant amb nosaltres. Perquè portem un.. a part del què porten ells, que 

bàsicament és el seu disc, portem un plus d'una visió exterior. El curiós és que jo sempre ho duc 

tot d'alguns grups però no deixo que em produeixin a mi. Tinc ganes de fer-ho en el futur, però 

costa eh, és diferent. Quan has de fotre cullerada en el dels altres, tens ganes, però quan es te 

l'han de fotre en el teu... però en tinc ganes, m'agradaria que el pròxim me'l produís algú. 

Què prefereixes ser dalt l'escenari produint o ser el productor? 

Ser dalt l'escenari. 

Què ha significat per tu ser el productor d'en Miquel o d'en Carles? A en SANJOSEX 

també li has fet? 

Sí, al primer que va fer, el viva. 

Què ha suposat per tu? 

Jo no sóc un productor així com en Marc Parrot que és un professional del... jo sempre he 

produït perquè tinc vinculació amb la gent que m'ho ha demanat. Sempre han sigut relacions 

molt d'amistat, que en diferents moments els hi ha vingut bé, a mi també m'ha vingut bé... però 

no ho faig molt, saps. M'agrada fer-ho, però sempre si tinc una vinculació més enllà d’allò 

professional. Quan un grup de fora m'ho proposa, que m'ho ha proposat, em costa molt més i de 

fet no ho he fet mai. Aquests els Empty Case, que van guanyar el sona9, m'ho van proposar però 
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jo en aquell moment volia esta runa mica out, ho va fer en Xavier Mareste, que ho va fer molt 

bé i... Haig de tenir una vinculació més enllà d’allò professional. Amb en miquel, amb en 

Carles, amb aquests menorquins que vivien aquí al costat. 

T'agradaria fer un trio musical amb en Miquel i en Carles? 

Si, a veure, ho hem fet. Ara de fet ho farem, perquè s'està preparant un cd d'escena bisbalenca. 

Estem tancant el fet de tancar una cosa tots tres. A estanyol. Quan ens posem d'acord... perquè 

és difícil. 

Quan escoltes les teves cançons a la radio què sents? 

Vergonya. A mi m'agrada molt tocar la guitarra a altes hores quan estem ja tots ben pets, i 

sempre em diuen va toca una cançó teva. Jo mai la toco, perquè en aquell moment m'ho vull 

passar bé. Què toques, versions d'altres? Sí. Però per mi és una cosa que em fot molt de pal, o 

sigui, en fred. O sigui, un concert meu, bueno si, ja sé que he d'anar a fer un concert meu, em 

mentalitzo i tal, però així en fred, que ara per exemple aquí de cop posin una cançó meu em 

sento molt vulnerable molt en plan... com si estigués despullat, sentint totes les imperfeccions, 

la gent pendent de... em miren... no passa mai, però les vegades que ha passat, és un agobio. 

Ah, bueno, també hi ha hagut... ara t'explicaré una altra versió. A vegades també ha sigut mític. 

L'últim dia de la festa major a les 7 del matí, a una barraca que hi ha molts col·legues, sense 

avisar-me van posar “Que surt el sol”, i em van mantejar i tot. Això si que em va fer il·lusió, 

perquè a més a més, tenia molta relació, perquè estava sortint el sol i era l'últim dia de l'última 

hora, i era un final com per “todo lo alto”. 

Els teus amics ho saben que quan sents la teva cançó no t'agrada? 

Sí, això de tocar la guitarra. Abans que jo digui res, hi ha un amic que diu, “que no vol tocar 

cançons seves”. 

Quina repercussió ha tingut a la teva carrera aparèixer als mitjans? 

M'has dit que és fàcil però que clar, per exemple Internet t'ha ajudat molt... home clar, és difícil 

no sentir quan parlen coses bones de tu no sentir... el que passa que has de tenir una distància 

per veure-ho com... bueno, és que depèn, és que fas 3 passes i surts... vas a Aragó i tot allò no 

existeix. No pots emparanoiar-te molt amb això... i jo, com que ja sóc una mica gran és més 

fàcil, si m'hagués passat quan tenia 20 anys potser t'ho creus més però si ets més gran, ets molt 

escèptic també perquè a vegades també et fa com gràcia, el què pensa la gent i el que és la 

realitat. A vegades també et deixen anar frases com buah! És que deu ser súper guai allà. I tu 
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penses és el mateix com si estigués treballant de... a veure, a vegades és així... tothom s'imagina 

un súper bon rollo entre els grups, no hi ha mal rollo hi ha correcció, però no som amics, amb en 

Carles i en miquel si perquè som d'aquí... jo conec a tots els grups del món d'ara, d'aquí a 

Catalunya però no sé... és una relació de feina com la que puguis tenir tu amb els teus companys 

de feina. 

LIPDUB any de gràcia. Com va sorgir? 

Vaig fer la banda sonora de la pel·lícula 'Any de Gràcia'. Es una cosa que només ho he fet un 

cop. Em va trucar en Ventura Pons... 

A part de que ja hi havia música nostra, 3 temes més, 3 d'en Sanjo, i algun més de... doncs em 

va dir que si amb els passatges instrumentals volia fer jo la musica, i ho vaig fer. Jo no ho vaig 

fer, vaig sortir al lipdub però era una cosa promocional de la pel·lícula. Era per promocionar la 

pel·lícula. 
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Entrevista a Carles Sanjosé (Sanjosex) 

M’expliques com és el teu dia a dia? 

EL meu dia a dia… ufff! Clar, dedicar-te a la música en català és molt difícil. Hi ha gent que es 

dedica a la música perquè fa diferents coses, té el seu grup i altres grups. O té el seu grup i fa de 

tècnic. O té el seu grup i té una altra feina. El meu cas és l’últim. Jo tinc el meu grup de música. 

Segurament si jo em tornés molt auster podria dedicar-me totalment això. Però vaja, jo ja era 

arquitecte, tinc les despeses d’arquitecte, per tant, abans de treure el primer disc jo ja treballava 

d’això. Per tant, el meu dia a dia és complex. Perquè… bé, Sóc arquitecte i alhora faig de 

música i vaig una mica de bòlit. Però això et fa estar despert i estic content del resultat. Veig 

gent que només s’ha volgut dedicar a la música i penso mira, tu has tingut sort perquè t’ha anat 

bé i... és estressant a vegades eh. Però el meu dia a dia és molt variable, hi ha dies que només 

em dedico a l’arquitectura, hi ha dies que només em dedico a la música, hi ha dies que al matí 

estic de reunions d’arquitectura i a les tardes vaig a fer unes proves per un concert... 

Però t’ho pots compaginar bé, no? 

M’ho puc compaginar perquè com que fa anys que ho faig... Al principi em costava, però com 

que fa anys que ho faig, em conec els tempos i sé com fer-ho. Però bé, hi ha moments difícils, hi 

ha dies. 

L’arquitectura també està en un moment crític, no? 

Sí, jo estic en dos feines diguéssim que totes dues estan en crisi. La música sempre ha estat en 

crisi. Però l’arquitectura ara està en una crisi acollonant. Però jo vaig fent i ja estic content. 

Què és el millor de ser músic? 

El carinyo de la gent, sens dubte. És el millor. O sigui, encara que no siguis conegut, jo sóc una 

mica conegut però... encara que no ho siguis, la música a la gent li dóna molt de plaer i la gent 

és molt agradable amb molts músics, en general. Home, sempre hi ha mal rotllos perquè al món 

de la música sempre hi ha molt de mangant. Hi ha de tot. Pots tenir dies molt dolents també. 

Però el més maco, diguéssim, és el carinyo de la gent. Vas a un lloc i t’han fet el sopar... és una 

cosa agradable. 

I el pitjor? 

És que és una cosa molt volàtil amb l’ampli sentit de la paraules. La música és volàtil per si 

mateixa. Per què el so no? i fa que sigui molt difícil de controlar, en tots els aspectes. En 

l’aspecte musical pots tenir moltes frustracions amb la música. Quan vols agafar la música amb 
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les mans no pots. Parlo molt metafòricament però parlo en general. En general la música té això. 

Tan el viure de la música com la música en sí. I a vegades tens situacions molt dures perquè la 

música et demana molta implicació anímica. Perquè si no tens aquesta implicació anímica la 

música no és interessant. I clar, com que t’impliques anímicament els dies que són durs, són 

molt durs. Quan arribes a un lloc i l’equip és una merda, el tècnic està de mal rollo... òstia! Tot 

és un catxondeo, és molt dur. A part de que costa bastant viure de la música, també és molt dur 

això. 

Jo puc ser més o menys conegut, però pensa que és una feinada això. Jo faig les cançons, parlo 

amb la premsa... és una feinada acollonant. A mi m’agrada i m’ho passo bé, perquè m’agrada 

parlar amb la gent. Però bé, és dur. La música, a vegades la gent.. allò típic que... jo que sóc 

arquitecte em trobo a vegades amb gent que em diu: i què amb la música? Com si se n’enfotés. I 

jo penso: osti! Però si la música és molt més difícil del què tu fas. Molt més interessant i 

bueno... i és molt millor de lo que fas tu, per tan, no m’acollonis, que sóc jo qui t’hauria 

d’acollonar a tu. Però bueno, som així en aquest país... 

Quan no estàs tocant què t’agrada fer a part de l’arquitectura? 

M’agraden moltes coes. M’agrada menjar, m’agrada fer l’amor... m’agraden moltes coses, tot 

m’agrada a mi. 

La teva millor virtut? 

Òstia, que difícil! Jo crec que... clar, dic la meva millor virtut en relació als altres perquè sinó és 

molt difícil de definir. La meva millor virtut en relació amb els altres, en el món de la música 

concretament, crec que és la paciència amb les coses, amb la composició. Potser la paciència 

m’ha demanat pel fet que durant temps no he hagut de dependre econòmicament de la música i 

això ha fet que no m’hagi precipitat amb la música, i que sempre hagi esperat quan jo realment 

he dit, ostia això m’agrada i ara és el moment. Per tant, crec que aquesta paciència és una cosa 

molt positiva que tinc. Després n’hi ha altres, però com que és en relació a la resta de la gent, 

quan es diu alguna cosa positiva... també et podria dir que intento ser alegre, però això no té 

massa sentit per l’entrevista. En relació a la música és això, la paciència... 

I un defecte? 

La impaciència. Jajajaja! No...! Un defecte... per mi, sóc molt patidor. Pels altres no ho sé. Però 

en quin sentit? Avui he patit perquè venien els Bankrobber, ostia el tren no he tingut temps 

d’anar-los a buscar... jo vull fer-ho tot massa bé. Sóc perfeccionista sí. Pel que faig jo crec que 

és bo, però és un defecte per moltes coses. 
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Diguéssim que si jo no hagués tingut d’estar-me dedicant a una altra cosa i no tindria prou 

temps per la música, podria haver arribat al punt de trobar-me en un cul de sac amb tant de 

perfeccionisme. El que passa que al dedicar-me amb altres coses i no tenir prou temps i tal, va 

fer que el perfeccionisme tampoc m’acabés guanyant, però jo ho sóc una mica de perfeccionista. 

No sé si és un defecte... 

Home sí, és que tot pot ser un defecte i una virtut. 

Les xarxes socials t’han ajudat a conèixer-te i a promocionar-te? 

Sí, sí. El Twitter el faig servir molt, m’ho passo molt bé. M’han ajudat, m’han ajudat moltes 

coses. Primer fer els discos i intentar fer-los bé, perquè si treballar molt el Facebook i tal però 

no tens una base... per tant, jo prioritzo, lo important és el disc. Jo ara ja ho veus... estic amb el 

disc, però em sap greu, però no puc estar per gaires més coses, perquè clar, sinó perds una mica 

el sentit de les coses. El sentit quin és? El sentit és fer bons discos, fer bones cançons i que a la 

gent li agradi. Per tant, la resta és una cosa que està bé però que s’ha de mesurar. I sí, jo crec que 

les xarxes socials han ajudat. Per contra, les xarxes socials també han provocat tota la crisi 

musical per les descàrregues... però bueno, això és el món que va així i tampoc pots fotra’t en 

contra el món i com que jo ho he viscut així... vull dir, hi ha hagut gent que si que ho ha patit, 

perquè són gent que havia viscut una època molt bona, la gent que va ser famosa els anys 80, 

podia fer diners. Ara no, escolta és el que hi ha... 

I tu què en penses d’aquests grups que pengen la seva música gratuïta a Internet? 

Em sembla molt bé, que tothom faci el què li sembli. Si ho fas és perquè t’interessa que la gent 

t’escolti. I per tant, ho fas perquè vols que la gent t’escolti. Conec pocs grups que un cop siguin 

famosos ho facin després. No estic criticant, només dic que és lo normal que si arriba un 

moment que osti, ja no et compensa perquè és un gran esforç. Al principi si no ets famós, no ets 

conegut, clar fas un esforç i el regales perquè tu tens moltes il·lusions i tens ganes que allò vagi 

bé. Però arriba un moment que clar, ja vas superant etapes i si no hi ha tantes il·lusions la feina, 

la il·lusió de la feina també vols una mica que se’t compensi. És un equilibri que has d’intentar 

portar bé. Jo no sóc un taliban de dir: no les descarregues no! Escolta, que tothom faci el què 

vulgui, el  món és com és i ens hi hem d’adaptar. 

Jo no ho descarto en alguns temes, de veritat. Jo en algun cas, temes concrets... un disc no, 

perquè un disc costa diners i és molta feina. Però en temes concrets, que jo gravi a casa i tal, no 

descarto penjar-los gratuïtament a Internet. 
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Explica’m una miqueta quina és la teva relació amb en Jaume i en Miquel... 

El primer grup meu va ser amb en Jaume, en Toni Molina i amb en Carles Ramió que és un 

baixista. I amb aquests vam muntar la primera història. Jo ja feia música abans, música clàssica. 

El 2n grup que vaig tenir va ser els Wonderful Baby Dolls que era un grup de versions en el 

qual hi havia en Miquel Abras. Després ja vam fer altres coses. També amb la gent... jo què sé... 

no sé si coneixes a Guillermo Martorell que té Geli Fish Skies... no sé si coneixes. Bé és igual, 

grups de la Bisbal i de la zona. En Guillermo feia els temes i jo vaig fer de guitarrista.  

Per tant, som una sèrie de gent que vam créixer junts i que no només això sol. La discogràfica 

Bankrobber vam créixer junts. O sigui que és tot un grup de gent. 

Però vosaltres no vau anar a cap escola de música? 

Jo vaig estudiar música clàssica des dels 7 fins als 14 anys. Després jo em vaig apuntar a classes 

de jazz, vaig fer harmonia però pel meu compte. Perquè jo vaig començar a estudiar arquitectura 

també. No era previst que jo estigués fent aquesta entrevista. No estava previst, no. Però mira, la 

sort de formar part d’una sèrie de gent que ens agradava la música i que resulta que tens amics 

al teu voltant que es dediquen a la música que han muntat una discogràfica, un altre que té un 

estudi. I jo... vaig tenir la sort que clar, vaig dir he fet unes cançons i vaig poder-ho fer d’una 

manera molt fàcil. Potser si no hagués sigut per això ja on hauria pogut fer-ho, perquè hauria 

hagut de buscar una discogràfica, hauria estat tot més difícil i jo estic agraït a tot aquest entorn. 

I ara mateix quina és la relació que tens amb ells? 

Segueix sent molt bona. Amb Bankrobber per exemple, amb una discogràfica, sempre hi ha les 

relacions de músic-discogràfica, i no només jo sinó en Jaume, en Miquel amb la seva (que és 

una altra). Vull dir, que això són problemes normals. Però a part d’això, bé... hi ha sempre... jo 

crec que has d’intentar que quan hi ha hagut una cosa... quan has fet coses guais amb gent 

intentar que això no es trenqui. Pots trobar la formula perquè tothom es senti millor. I intentar 

trobar les maneres que ningú s’enfadi. 

No hi ha hagut competència? 

Competència sana de dir: collons! Que cabron quin tema que ha fet, no? Home, els homes som 

competitius sempre. Els homes i les dones també. Jejeje! Però som competitius per definició, 

però això està bé si hi ha respecte i no et fas la traveta d’una manera que va malament per 

tothom 



Generació bisbalenca del 77: Retrat d’una historia musical 

 

 

104 
 

Jo crec que lo bo d’això és que més o menys tots hem mirat per nosaltres i hem sigut 

competitius, però tothom té el seu caràcter i també tothom ha respectat uns mínims. 

Què representa la música per tu? 

Molt. La música, jo arribo a casa estressat, em poso a tocar la guitarra i al cap d’un minut ja 

estic relaxat. Això és la música. 

És que és així. És al·lucinant la música. Per això a la gent li agrada tant. Mira, la música és com 

el pa, el pa és una cosa que ningú li dóna importància. És una recepta universal. És molt barat. 

Doncs s’assembla molt. I dóna de menjar, i dóna .... doncs la música és una cosa semblant. És 

una cosa tan antiga, que la tenim tan a dintre, que ens fa un plaer enorme. És super important la 

música, molt important. El que passa que és com el pa, és barat. 

Quins referents musicals tens? 

Els que més, Bob Dylan, Paco de Lucía, Ale Farte turé... músic africà. Després molts altres... 

Neil young, Lou Reed, Pau Riba, Serrat... Airto Moreira, Miles deivis... n’hi ha molts. 

Com definiries la teva música? 

Sempre en relació a... perquè definir les coses són molt difícils. En relació a el què habitualment 

es fa aquí, que en general agrada, el pop... anglès, o un pop... o el blues... o sigui, jo tinc la 

vessant més... o sigui, jo em moc entre algú que fa cançons i per tant es pot dir que és cantautor 

perquè li dóna molta importància a la lletra. I les seves influències, o sigui, les meves 

influències són tirant a americanes: Bob Dylan, el blues... però alhora m’agrada molt la música 

tradicional. He escoltat el flamenc, bastant música tradicional. I rítmicament no sóc un tio 

normal. No vull dir que sigui fora...sóc un tio normal, evidentment. Però tinc unes influències 

que fa que la barreja del blues amb la cosa americana i amb el rollo així potent, barrejat amb un 

ritme,, 6x8, que és el ritme d’una jota, doncs clar... queda una cosa curiosa. I amb la lletra i la 

veu, i tot això, fa que tingui un caràcter especial, i això és casual. Són les meves influències. 

Quin és el somni de tot músic? 

Tocar a dalt d’un escenari amb milions de persones i lligar molt. Ara no, perquè estic casat. Però 

el somni de tot músic, quan comença a fer música és aquest. 

I ara, quin somni tens com a músic? 

El somni de que la gent em digui coses maques. De que la gent s’emocioni, de que jo 

m’emocioni. El somni de poder anar a tocar en una sopar abans fantàstic, amb un concert que... 
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és que la música és sentir. I sentir... tan sent, mentre puguis fer-ho... però clar, quan ets molt i 

molt gran, cada cop et costa més sentir impotència, no? Doncs, sentir la música és molt guai. 

De què t’agrada parlar a les teves cançons? 

A mi m’agrada parlar de tot, si pot ser. El què passa que hi ha coses més difícils de parlar. Si 

has de parlar d’un transformador és molt més difícil, no? Clar, com que al música té molt de 

sentit amb l’emoció, encara que jo parli d’anar a córrer (que ja ho he fet), o encara que parli 

d’anar a treballar (que ja ho he fet) sempre hi has de posar un punt de sentiment i d’emoció, 

perquè sinó no té sentit. Saps què vull dir? I quan dic que vaig a córrer dic que estic sol, dic que 

penso, i dic que reflexiono, i per tant, té un punt molt personal i molt, molt... quan dic que vaig a 

treballar té un punt molt de potència perquè sigui com una cançó molt divertida... sempre hi ha 

una part anímica que és important.  

Les escrius i les composes totes tu? 

Sí. Bueno... he musicat algun poema eh. Però no és el més habitual. Però he musicat algun 

poema de Miquel Martí i Pol, d’una noia que es diu Nuamí, Costal... no! es diu Nua, però es diu 

Nuamí no sé quin cognom, de per aquí Sant Pere Pescador. També ho he fet d’algun poema 

d’un meu tio... he fet alguna cosa així, però en general, composo i... 

I on les sols composar? 

Molt a casa. Però puc ser, estar pel carrer i acudir-se’m  una frase, sentir una frase que 

m’agradi.... 

La teva cançó preferida de totes les que has composat? 

Bueno clar, ara estic fent un disc nou i hi ha cançons que m’agraden molt. Però si traiem el disc 

nou, futur incert. 

A quin estudi de gravació graveu els discos? Tots els has fet aquí a Musiclan? 

No. Jo cada disc ha sigut diferent. El primer disc el vaig gravar amb en Jaume Pla, Mazoni, al 

garatge d’en Toni Molina. El segon el vaig gravar entre sonats estudi i 44.1, que és a Girona. 

Tots dos a Girona. El tercer el vaig gravar a Plan records que és a Barcelona, amb en Riqui 

Fauna de productor i aquest a Musiclan amb en Quimi. Tot i això, Musiclan jo ja hi havia 

gravat, perquè la segona maqueta que es va gravar a musiclan quan encara era allà al garatge, 

era la maqueta Enderrock, que era el primer grup que vaig tenir amb en Jaume, o sigui amb 15 

anys vam venir a gravar aquí una maqueta, per tant ja hi havia estat. 
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Bankrobber, us ha ajudat a créixer? 

I nosaltres hem ajudat a créixer a Bankrobber. Això és així. Si em preguntes... sí, m’han ajudat a 

créixer, evidentment. I jo a ells. Tot... és una cosa comuna. És això, jo crec que el concepte és 

una sèrie de gent de la mateixa generació, osti! que va anar creixent, que es passen música, que 

jo faig això que jo faig allò, que també tenen les seves històries: un estudia arquitectura, l’altre 

se’n va a fer periodisme tal... però que sempre hi ha hagut això, i que més o menys ha funcionat. 

I està bé, és interessant. 

A tots els concerts vas acompanyat de la banda o també en fas de sol? 

No, faig concerts sol. Faig concerts amb quintet, que és tota la banda. Amb trio, i sol. El que 

fem normalment és a l’inici de la gira fem només amb quintet, perquè volem tocar el que hem 

fet en el disc, i a mesura que va passant el temps, doncs fem trio i sol. 

I què prefereixes? 

Depèn del dia. M’agrada tot. Tot té la seva cosa. Amb la banda, clar, prefereixo tocar en un 

escenari gros amb molta gent i amb energia... amb trio és molt maco tocar a llocs... teatrets 

petits, o sales és molt guai. Perquè amb el trio improvisem més. És més lliure, jo et faig solos... 

m’ho passo de conya tocant. I sol, és molt guai la sensació que es crea amb el públic i la llibertat 

que tens personal. I també m’agrada tocar a llocs petits quan estic sol. Si toques amb un lloc 

gros amb la gent entusiasmada sol, és increïble però normalment són llocs més petits, i és molt 

maco perquè tu ets l’amo. I és molt divertit. 

Quina ha sigut la col·laboració més especial que has tingut o has fet? 

Amb en Quimi Portet ara fent el disc. 

I tocant? En Chicuelo? 

Tocant amb Chicuelo com a especial. Clar... no m’ho podia imaginar mai que tocaria amb un 

guitarrista flamenc com ell. I mira que m’agrada el flamenc. 

Si poguessis triar, quin músic t’agradaria que col·laborés amb alguna de les teves 

cançons? 

Paco de Lucía i en Bob Dylan, jajajaja. Beck Hansen. 

El millor lloc on has tocat? 

Que difícil. 
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Que hagi estat inoblidable? No l’oblidaré mai aquest concert, o pel que pugui haver 

passat...? 

Vam fer un concert molt bo a Ordis, el primer disc, va ser molt guai. La presentació de “El 

Marge d’un camí” a l’auditori de Girona va estar molt bé, també. Vam fer un concert a 

Granollers molt bo també. 

N’hi ha molts? 

N’hi ah molts. No hi ha un bolo que digui: oooooh! és meravellós! No hem fet encara un bolo... 

Com si puc dir, quin és el millor disc en el que t’ho has passat millor? És aquest, i que he gravat 

millor i estic més content és aquest que estic fent ara. Però en tema de bolos ara no et sé dir cap 

bolo que diguis... 

Potser em sabràs dir quin ha estat el pitjor? 

Sí. El pitjor, sí. Un bolo a... com es diu el poble? Cap a ponent. És un poble molt petit... ja t’ho 

diré si se m’acudeix. Un bolo a un poble molt petit de Lleida, que jo vaig arribar que ja estava 

com deprimit, cansat de la setmana que havia treballat com un boig, el so era dolentot, la gent 

estava sopant mentre jo estava tocant però no passa res perquè la gent sopi, a vegades funciona, 

però aquell dia va ser fatal. Jo vaig tocar amb poques ganes. Va ser un dia horrorós, vaig patir. 

Ja em sortirà el nom. 

Ara mateix en quin moment de la teva carrera musical et trobes? 

Jo ara estic amb ganes de... a punt de treure un disc que és una mica... és un disc ambiciós, i que 

estic en un moment amb emoció, també pensant que pot ser que no passi absolutament res, i que 

sigui un disc més i ja està, que segurament és el que serà. Però bé, els musics ens flipem. En un 

moment en que tinc moltes ganes.... si, estic content. Amb moltes ganes que la gent escolti el 

nou disc i que realment a la gent li agradi i fer un pas més amb què la gent estigui contenta i 

també que em permeti fer discos diferents, nous perquè... un moment que tinc ganes de 

consolidar el que estic fent i... i a veure si és veritat. 

Els teus objectius a llarg termini quins són? 

Viure bé. Tenir fills, si pot ser. Ho dic molt en serio. Viure amb parella i viure feliç. 
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Creus que la música catalana ha donat un gir? és a dir, ha canviat l’estil que tenia?  

Nosaltres recordem els anys 80-90 amb Sangtraït, Sopa de cabra... 

Sí, com canvia l’estil de la música del món. És normal, vull dir... els estils canvien, els anys 80, 

eren diferents que els 90, i els 90 eren diferents que els 2000... 

Jo em referia també com que ara ha sortit aquest “boom” d’estil de música més Mishima, 

Manel... 

Sí, però va a to amb el què passa internacionalment. Vull dir, no hi veig una gran diferència, jo 

crec que estem dintre de lo normal que passa al món. Amb la característica de que com que és 

una cultura petita, potser els discos no sonen tant bé perquè no hi ha tants diners, però bueno... 

bé. És una evolució normal, i positiva. A mi m’agrada més ara que potser lo d’abans. Però 

també hi ha coses d’abans molt bones. Cançons de sopa de cabra molt guais. Pau Riba era 

genial, o l’Adrià Puntí amb Umpah-Pah. Tots els moments tenen coses bones. 

Us heu donat suport mútuament entre els tres? (Miquel, Jaume i tu). Us heu ajudat al 

llarg de la carrera musical que teniu? 

Sí. Ens hem ajudat, però... com uns amics que s’ajuden. Tampoc ha calgut fer grans coses 

perquè tots, més o menys, hem estat a una situació semblant. I jo crec que en alguna moments, 

jo potser a en Jaume l’he ajudat... indirectament que ell veiés una sèrie de coses... i per altra 

banda, ell m’ha ajudat a gravar un disc. Ha sigut una cosa molt d’ajudar de tu a tu, perquè ningú 

ha tingut moments molt dolent. Home si algun d’ells tingués un moment molt dolent i et 

demana: per què no fem tal...? encantat de la vida. Però no ha hagut de passar, per tant molt 

content que no hagi passat, perquè vol dir que més o menys tots... ens hem ajudat però ha sigut 

una ajuda com molt normal i molt lògica. 

Heu coincidit en la vostra carrera musical? Tots tres? 

Sí, hem gravat cançons junts. Mira, hem fet l’himne de l’atlètic bisbalenc el vam gravar junts. 

És molt divertit, el va fer en Miquel Abras, ens va dir si volíem col·laborar i sí, vam cantar unes 

estrofes. Mira, ara gravarem una cançó per l’escena bisbalenca, fem una versió de Lou Reed. 

Segurament serà amb anglès, no sé si tindrem temps de traduir-la. 

I més coses hem fet junts eh. També hem fet jam sessions. Hem fet moltes coses. 

Jo en realitat sóc més amic d’en Jaume. Però amb en Miquel també, o sigui, hi ha bon rollo, som 

col·legues... però amb en Jaume som molt amics. Perquè és veritat. Som íntims. Per tant, és 

diferent. 
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Parlem de la Bisbal. Quins lligams tens? 

Tots. Els meus pares, els meus avis. 

Tu vius a la Bisbal? 

Sí. Els meus pares, els meus avis... hi he crescut. Tinc una relació també especial.  

Com la descriuries? 

Bueno... d’amor-odi, com tot. Jo sempre he sigut...recordo amb els amics doncs, enfotent-se de 

les coses bisbalenques i jo sempre... o jo que sé, o de revistes del poble, de xafarderies o fins i 

tot, enfotent-se’n o dient parlant... ostia! El punt és un diari de províncies. I jo dient: què 

collons! Està molt bé, la gent què vol saber? La gent vol saber el què hi ha a prop. Jo sempre ho 

he defensat més. Però amb els anys els hi he donat una miqueta la raó també, que a vegades és 

una mica passat. 

Com la descriuries la Bisbal? 

Ara és un poble especial. Perquè és un poble que és com una mena de capital, és la capital del 

baix Empordà, però no és una gran capital perquè hi ha els pobles. I és un poble que 

té...històricament ha tingut el mercat i que d’alguna manera les coses li han vingut una mica 

donades. La Bisbal és dels bisbes de Girona, i és un poble que clar, el “jefe” estava lluny... a 

més, el mercat li donava ja una cosa que la tenia segura, que era el mercat. Té una sèrie de petits 

privilegis que ha fet que... tenir un caràcter una mica xafarder i una mica a vegades també 

passota, no passota però si una mica d’anar fent... és... jo crec que som una mica xafarders i 

xerraires. 

Com és que hi ha tanta història musical i a més a més han sortit tants musics d’allà? 

Perquè hi ha molta història també amb la sardana. Hi ha escoles de música. A l’Empordà hi 

hagut molta tradició musical, hi ha hagut molta vida social. L’Empordà, jo crec que tots hem 

sigut bastant xerraires i que els pobles anaven a les festes dels altres, hi havia els sardenistes, els 

fusters que es feien les tenores, els ferrers que es feien no sé què... i això crea tota una tradició. 

Gràcies a aquesta tradició es creen les escoles. Hi havia compositors que feien peces clàssiques 

o peces també de sardanes. Això fa que hi hagi escoles. A l’haver-hi escoles jo puc anar a 

classes de guitarra. 
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També hi fan cobla, he llegit. No totes les escoles fan cobla. 

Sí. HI ha una escola de cobla. I tot això fa que també la música pop... doncs s’aprofiti d’aquest 

aprenentatge. 

Creus que el territori ha influït a la teva carrera musical? 

Sí, sí. Perquè jo l’he integrat, perquè a mi m’agrada molt... no sé si és perquè sóc arquitecte, 

però si tu les cançons, les cançons les situo molt al lloc. Ara ja no tant. Ara parlo molt de 

persones, però durant un temps em va agradar molt parlar dels llocs. 

Però també parles de la Bisbal a alguna de les teves lletres. 

Sí, si, però dic ara, vull dir a aquest disc. En els anteriors parlo bastant dels llocs i dels fets en 

relació als llocs. 

La música està per davant de tot? 

No. Per davant de tot hi ha la vida, i viure i... intentar ser feliç. Les relacions humanes per 

davant de tot. 

Tens registres tres discos, tres d’estudi i un directe. 

Si si, fins ara tres d’estudi i un directe. I ara en trauré un altre. 

Per què el vas titular ‘viva’? 

Pensa que quan jo vaig treure el meu primer disc, veníem del rock català que ara ha tornat a 

aparèixer, hi havia molt la reivindicació nacional i música, no? I d’alguna manera, a vegades, la 

reivindicació nacional era més important que la música, i a mi això m’emprenya. No m’agrada. 

Perquè una cosa... a veure, es pot barrejar tot, però la música ha de ser bona deixant a part si 

dius una cosa o en dius una altra. I per tant, d’alguna manera, jo amb una certa rebeldia ja em 

vaig posar Sanjosex amb una certa rebeldia de dir... o per separar-me d’una sèrie de coses, no? 

Jo sóc súper català eh, i jo votaré que sí a la independència, ho tinc claríssim eh. Però, o sigui, si 

i sí. Però a mi no m’agrada quan a tothom... aquest moment l’entenc, però al mateix temps em 

fa una mica de cosa que tothom estigui tant amb una sola cosa i tal... és com que, em fa com un 

respecte. Perquè a vegades penso que és perillós. Bé, són coses meves que no... 

I per tant, al primer disc vaig posar “viva” que tot i que és català “Música viva”, em semblava 

un nom molt positiu, molt alegre, i em sembla que era com una cosa amb punys i que no es 

podia classificar massa. Sanjosex, viva... què és això, no? Que no es pogués classificar i que 
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estigués fora del què habitualment formava part del món musical català en aquell moment. Si 

me’n vaig sortir o no, jo ho vaig fer per això. 

Llavors, ve “Temps o rellotge”. 

Aquest nom és perquè vam mirar, vaig fer les cançons, les vam mirar totes i moltes parlaven del 

temps, de la falta de temps. Per tant, de l’agenda, del rellotge... parlaven... el rellotge, la cançó 

es diu així, perquè parlava d’això no... que a vegades l’estrès ens allunya de les coses importants 

i tal, no? I per això és el nom. 

Al marge d’un camí. 

És el nom d’una .. és una frase de “futur incert” i per l’esperit del disc i per... li anava molt bé. 

El disc tenia un punt com, si no trist, introspectiu com de separar-se del camí i pensar una mica, 

no? Per tant, li anava molt bé. 

L’altre és el directe, “la viu-viu”. 

Sí, estic molt content d’aquest nom, perquè és una expressió molt tradicional, molt catalana, de 

fer la viu-viu. Els músics fan bastant la viu-viu, perquè és anar fent tant com pots. A més a més, 

és un disc es viu, i està bé. 

Val. Ara parla’m d’aquest nou disc que esteu fent aquí a Musiclan. 

És un disc molt guai, més elèctric, més positiu, més energètic... 

Em pots dir el nom del disc? 

Encara no ho sé. 

He sentit que es publicava... 

A l’abril. És més energètic, més positiu... 

En el disc viva hi ha una cançó que es titula “puta”. Clar, bruta, truja, guarra, puta... no 

has pensat que certes persones poden sentir-se ofeses o inclús nens.  

A els nens els hi encanta aquesta cançó. És una cançó que agrada bastant a tothom, que ningú se 

sent ofès, ni les ties ni els tios, ni ningú. Perquè ho dic d’una manera que s’entén bastant el què 

estic dient. És una cançó més aviat adulta, evidentment. Perquè el que estic dient és en plan 

provocador, és sexual... i molt divertit. Mira, a mi és un tema clar... quan tens 20 i pocs anys, 

tens el sexe al cap. És normal... i em continuen agradant aquestes cançons. 
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Jo entenc que és una cançó per gent adulta, però és divertida, no té un sentiment negatiu el té en 

positiu. Dir paraules lletges és molt divertit. I els nens els agrada molt i per això els agrada. 

Gràcies a temps i rellotge vas guanyar el Premi Enderrock a la crítica de la millor cançó de disc, 

disc de cançó d’autor el 2007. Què va suposar per tu aquest premi? 

N’hi havia tres de premis. 

El gener del 2010 tinc entès que... 

Ah si! És veritat! En el marge n’hi ha tres. Perdona, ara m’he confós... 

En el marge n’hi ha tres, i en el temps n’hi ha un. Tota la raó, m’he confós. 

Jo em vaig informar. 

Els premis m’agrada dir-los. Tot això ajuda a que, o sigui, jo a vegades podem criticar... podem 

ser molt durs amb les coses que es fan aquí, perquè com que és una cultura petita, a vegades 

doncs clar, les coses es fan amb una sabata i una espardenya. En aquest sentit hi ha hagut gent 

que a vegades... i jo inclòs al principi, doncs que critiques la revista Enderrock, perquè clar si ho 

compares amb el Rolling Stones.. clar, és lo normal. Però després amb el temps valoro molt. 

Últimament valoro molt la feina que fan i valoro molt que donin premis, i valoro molt que facin 

aquesta festa. Perquè ostia, mira, amb en Quimi ens vam trobar i vam parlar de fer coses junts a 

la festa dels premis Enderrock, per tant, només per això, per mi ja ha sigut un premi. 

Jo valoro molt els premis Enderrock i trobo que és un reconeixement i que al gent també 

s’enteri, que li agradi... m’agrada. 

Per tu, guanyar un premi és com dir: ho he aconseguit? 

Sí, és molt maco. Jo en realitat vaig fent el que a mi em sembla, i tampoc... ho faig a gust i 

m’agrada que hi hagi gent que em digui personalment que li agradi. Els premis està bé perquè 

com a la teva proposta té un ressò i això està bé però tampoc faig coses pels premis, faig coses 

perquè els col·legues i la gent a qui li agrada la música em digui: osti! que guai el disc! I jo 

content. 

No tothom guanya aquest tipus de premi. 

Però vull dir, que l’objectiu no ha de ser guanyar un premi, l’objectiu ha de ser agradar a la gent. 

És diferent. 
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Sí, però a vegades hi ha gent que quan guanyen un premi d’aquests és com que li puja 

l’ego. 

Sí, però això són mancances que tenen les persones. 

Has anat a tocar al país valencià i a les Balears. 

Sí 

Com ha estat l’experiència. Has rebut el mateix afecte que el que reps aquí’ 

No. Si que he rebut afecte i si que m’ho he passat bé, però no et coneixen tant. Almenys, clar, jo 

quan hi he anat... al marge d’un camí no vaig anar-hi gaire, a balears i a València. Quan hi vas, 

normalment, o jo hi he anat amb actuacions que no eren ben bé el millor moment ni les millors 

actuacions. Per tant, per mi anar allà està molt bé i rebo... ens assemblem molt, tenim una 

manera de fer semblant, però no és el mateix. Per mi no és el mateix. 

L’experiència però ha estat bona? 

Sí, sempre. Anar a tocar és bo. 

Vaig llegir un missatge que vas publicar al Facebook que deies que teníeu 18 temes però 

entràveu a l’estudi amb 15. Hi són aquests 15 aquí? 

Sí. 

I no sabies quantes n’anirien quedant al llarg d’anar gravant. Què en feu de les cançons 

que queden apartades? 

Es poden reciclar. 

N’heu recuperat alguna? 

No ara no, però en un futur. Hi ha cançons que jo les he deixat a part, però no perquè siguin 

dolentes, sinó perquè hi ha alguna cosa que no me n’he sortit. Hi ha alguna cosa que no ho veus 

clar, hi ha una cançó concreta que l’he deixat, i jo sé que serà una bona cançó però no té una 

lletra que m’agradés, no acabava de funcionar. En plan, no cremis aquest cartutxo, que és un 

bon cartutxo i que... saps què vull dir? És com... no cometis l’error d’anar a fer una cosa que 

saps que no quedarà bé, simplement. Per tant, en realitat d’idees en tenia 20 i picu, 22, no sé 

quantes... després 18, més o menys, 18 temes. I d’aquests en queden.., bueno, en van quedant. I 

després alguna d’aquesta idees, cançons que queden les pots recuperar en estat. o no, potser els 

oblides. No passa res, tampoc és tant important. 
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Has recuperat cançons d’altres discs en aquest? 

Sí. El no ‘som res’ de el ‘marge d’un camí’, que és una cançó que ha agradat molt. És una cançó 

del disc anterior. Però que no va quedar bé. 

A mi em va fer molta gràcia l’escrit que vas fer al Facebook: “On deuen anar les 

cançons..:” 

Si, jo a vegades explico coses d’aquestes perquè penso que poden agradar a la gent. Saber les 

interioritats... o sigui, tampoc... crec que tampoc està bé explicar-ho tot, perquè si ho expliques 

tot no té cap màgia, però explicar una mica les coses que et passen pel cap. Explicar fins i tt les 

angoixes de l’artista... els dies que realment que jo estic... en aquesta producció hi va haver un 

dia que em vaig endur una cançó a casa i vaig dir: osti! No m’agrada gens! I vaig tenir com una 

crisi, que és la típica crisi del disc que tens un dia que va fatal... i bueno, ho vaig explicar al 

Twitter. Per què? Doncs perquè en tenia ganes, i perquè... jo vaig pensar: i per què no ho pots 

explicar? Si tu tens ganes d’explicar-ho, perquè tens ganes de treure-t’ho i a més, no està 

malament que la gent sàpiga que jo... poden agradar les meves cançons però jo les pateixo molt. 

Què ens hem d’esperar d’aquest nou disc? 

Us heu d’esperar que sigui el pitjor disc del món perquè després estareu molt contents. No sé, jo 

crec que la gent... que al gent esperi el què vulgui. Hi ah molta gent que no espera res eh, que no 

m’espera res. Que a vegades fas música i penses osti! Que guai! I hi ha molta gent que no sap 

res de tu, i ho trobo normalíssim. Jo hi ha molta gent que no sé ni què fa ni què deixa de fer. per 

tant, no sé què espera la gent. Jo si que ho sé i espero que la gent que m’ho escolti, la gent que 

ho espera, jo espero que li agradi. Però no sé què espera la gent. Clar, potser la gent el què m’ha 

dit és que com que he fet això amb en Chicuelo i això que vaig anar al desert de Mali, i tot això, 

hi ha gent que es pensa que faig un disc com ètnic, saps què vull dir? Un disc més d’instruments 

acústics.. i no, és tot al contrari. 

I té tradició aquest disc, té ritmes tradicionals. Però no... jo crec que hem de fer l’esforç de fer 

pop i de fer cançons canyeres i guais, i jo és el que intento. Hi ha gent que es pensa que aniré pel 

camí aquest Chicuelo i tal. A mi m’agrada molt el què ha tocat Chicuelo, però jo vull fer coses 

modernes i coses guais. 

Com el definiries aquest disc que estàs fent? 

Elèctric, energètic, positiu... tampoc fins i tot a vegades, algun moment frívol. Algun moment 

molt transcendent. Jo intento que els discos siguin eclèctics. 
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Algunes de les teves cançons han aparegut a porca misèria, polseres vermelles, pop ràpid... 

abans d’emetre els capítols amb les teves cançons, t’avisen? 

Sí. Perquè això s’acorda. El que no sé, per exemple, en un programa de tele que posin la teva 

cançó... això no cal que t’ho diguin. Però en una sèrie, que és un producte en si mateix, és com 

una cançó la sèrie, és una obra. Com que és una obra el fet de que una meva cançó hi vagi és 

com si incrustessis la meva cançó en aquella obra, i això es diu sincronització, i això s’ha de 

parlar abans. 

S’ha de negociar també? 

Bueno, més o menys hi ha uns criteris establerts coneguts. 

També hem sentit “animal salvatge” al convidats, ‘temps o rellotge’ a ‘Hola Europa’...? 

Com et sents cada vegades que sents les teves cançons a la tv o a la ràdio? 

Fa il·lusió i sobta, i diu guaita! 

En Jaume per exemple em va dir que li feia vergonya quan sentia una cançó... 

Jo no sóc tant així... en Jaume amb això és més... jo l’entenc, a vegades m’ha passat. I sobretot, 

si ara estiguéssim aquí parlant i tal, menjant, fent un sopar, a mi no m’agrada que em posi a mi, 

perquè jo vulguis que no, ostres no estic tant còmode. Jo l’entenc a en Jaume. Jo si estic sol a 

casa i poso una cançó meva, em poso en tensió, i dic: ostia a veure com queda? Em poso en 

tensió però m’agrada. Ara, si estiguéssim aquí una colla d’amics i de cop posessin una cançó 

meva a una peli que estem veient i tal, em posaria en tensió. És curiós. 

Creus que el fet de sortir a la tv t’ha donat més visibilitat? 

Sí. Tot ajuda. És el que dèiem del Twitter... Internet... tot ajuda, la tv. Però lu bàsic és fer bones 

cançons i bons discos. Això és el que no s’ha de perdre mai de vista. 

Parlant de Chicuelo, que ja n’hem parlat. Com es va iniciar el projecte del duet amb ell? 

Això va ser proposta de Bankrobber, de la discogràfica i del Taller de Músics. Doncs també 

munten produccions i tal... i van muntar, que ara ja hi ha la segona edició, el connexions que és 

un festival que ajunta artistes, i es veu que el meu de seguida el van tenir clar. Va ser com el 

primer que van tenir clar. Perquè en Diego del Taller és el manager de Chicuelo i Bankrobber és 

la meva discogràfica de management i van dir... 
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Els hem d’ajuntar no? 

Sí. Jo vaig estar súper content. 

Tindrem més concerts amb aquest duet? 

Nosaltres estem oberts a que n’hi hagi. No és duet, és grup. Nosaltres encantats però no depèn 

de nosaltres. 

Volia saber com es reflecteix el territori a la teva música amb cançons com Baix Ter 

Montgrí? 

Baix Ter Montgrí n’és una. Descriure l’Empordà des de la visió del paisatge però també des de 

les experiències. Una mica divertida la cançó, des del punt del turisme. Però hi ha més cançons 

de l’Empordà. 

El teu estil és molt diferent al d’en Miquel o el d’en Jaume? Però us compagineu bé tots 

tres junts? 

Sí. Jo per exemple, em compagino molt bé amb en Jaume. Jo crec que el que es compagina més 

bé amb tots és en Jaume. Perquè en Miquel, jo hi tinc una vessant... en Miquel és molt pop. És 

un tio que li agrada molt el pop i el rock anglès. I en canvi, jo sóc un tio més tradicional, d’un 

blues més... no el blues comercial, sinó el blues més autèntic, el flamenc... clar, tot això ell... el 

flamenc en Miquel no... per tant, en Jaume i jo si que ens entenem perquè ell si que està una 

mica més en aquesta vessant meva, ens entenem perquè fa molts anys que... ell ho sap. Som 

diferents però ens entenem. Amb en Miquel ens podem entendre evidentment, perquè podem 

cantar una cançó d’U2, una cançó de qui vulguis i ens entenem segur. Però és diferent, 

musicalment és un altra estil, bastant allunyat. És més, una vegada a mi m’ho va dir en Miquel 

un cop: haig de reconèixer que els teus primer i el segon disc jo no els vaig entendre. Ell no 

entén que jo faci tranquil i tal... si, com li pot agradar això a la gent, perquè a mi m’agrada que 

hi hagi energia. Segurament aquest disc a en Miquel li agradarà molt més. Segur que dirà, osti 

quin disc que ha fet en Carles, tan guai! Clar, això va a temperament. 

Què et sembla que hi hagi Escena Bisbalenca? 

Això ve de nosaltres. A l’haver-hi algú, a l’aparèixer Mazoni, Sanjosex i Miquel Abras més o 

menys al mateix moment. De cop van dir, ostres la Bisbal, feien programes de l’Sputnik i tal 

dient què passa a la Bisbal? I sortia el nom aquest d’Escena Bisbalenca o el Manchester català. I 

clar, això doncs a la Bisbal és un orgull i a la gent li agrada. I doncs, l’ajuntament de fa, no sé, 

tres o quatre anys, va tenir aquesta idea de dir, perquè en aquell moment hi havia molts grups, hi 
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havia 30 grups a la Bisbal. Un poble de 10.000 habitants hi havia 30 grups, i vam fer un cd amb 

23 grups, em sembla que era. I segueixen havent-hi bastants grups. Ara potser no n’hi ha tants, 

però n’hi ha molts també. I l’ajuntament doncs amb bon criteri va dir, home, ja que hi ha aquest 

“boom” doncs fem-ho com una cosa amb tradició, com una cosa que l’ajuntament també hi 

ajudi. 

Creus que heu tingut sort per poder triomfar? Perquè sou referents catalans actuals. 

Sort sempre n’hi ha. 

O dir: hem estat en el lloc adequat, en el moment adequat...? 

Lo important és que facis les coses amb ganes, il·lusió i que treballis molt i que siguis sincer 

amb tu mateix. Després tot lu altre no ho saps mai. Però estàs amb mi, que si mantens la 

serenitat, l’estar bé amb tu mateix, intentes no tornar-te agre, intentes no caure en el pessimisme 

sempre hi ha una recompensa, jo ho tinc claríssim això. potser no acabaràs fent uns discos, però 

potser acabaràs muntant un estudi de gravació que potser és el millor de Catalunya o d’Espanya, 

i resulta que has triomfat. En el sentit no de ser el millor, un sentit vital, personal. 

És fàcil sortir als mitjans? 

Jo crec que és més fàcil a Catalunya que a altres llocs. Perquè hi ha més proximitat, segurament. 

Segurament si ets americà sortir a la CNN... jejeje! M’entens? És difícil. Però bé... 

Sortir al diari, sortir al TN... 

El fet de sortir és una conseqüència, no és una causa perquè fas la feina ben feta i perquè fas 

coses bé. Pots tenir molta mala sort i que no et facin cas, però si tu et vas mantenint. Home el 

que no pots fer tampoc és dir: no em fan cas, són uns cabrons, passo de tot, no penso anar als 

diaris... t’estàs equivocant. No t’han fet cas, no se n’han enterat, són tontos. Els hi has 

d’ensenyar. O sigui, a mi al principi tampoc em feien cas. Em feia cas la gent alternativa i jo 

bueno... tampoc em sabia greu que no em fessin gaire cas, l’Enderrock al principi, no? Però vaig 

pensar ja se n’adonaran. Una mica en plan xulo, no? Jaja! En plan xulo, faig una mica de 

broma! Has de tenir una mica de carinyo amb tu mateix i dir: collons! Jo crec amb el què faig i 

si ells no ho veuen què vols fer-hi... jo faré música per una gent concreta, i si no puc fer-la tant 

bé perquè no hi ha tants diners doncs la faré menys bé i faré el què pugui. Lo important és no 

caure en el mal rollo. 
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Entrevista a Toni Molina (Bateria) 

Amb quants grups toques actualment? 

No només formo part de grups sinó que també faig col·laboracions amb gent, i això no ho conto 

com a grup propi, però si que s’ha de dir que col·laboro amb altra penya perquè em diuen per 

anar-hi, per fer substitucions, per fer alguna gravació en concret, alguna cosa... com a músic. 

De quina manera contacten amb tu? perquè tots aquests grups són d’aquí a la Bisbal? 

No, hi ha gent de fora també. 

Les xarxes socials t’ajuden a que et trobin o és el boca a boca? 

No només el boca a boca, sinó el fer coses. Si tu et quedes a casa, ningú et vindrà a buscar, has 

de sortir, fer-te veure, que et vegin en directe, en gravacions, en entrevistes, que estiguis actiu... 

A part de ser músic et dediques a alguna altra cosa? Tens alguna altra feina? 

Em dedico molt també a buscar feina pels meus grups. 

Concerts o...? 

Promocional, buscar feina. Una mica com a representant. El portaveu del grup. O sigui, si volen 

parlar amb algun membre del grup sobre alguna qüestió, saben que em poden trucar a mi i jo 

puc gestionar coses. 

Encara que hi col·laboris? 

Sí. 

Quin és el secret d’aquest èxit? Em criden de tot arreu, puc col·laborar amb aquests, 

només em dedico a la música... 

El fet de dedicar-te a la música... ho vaig anar trobant. A mi m’agrada molt la música, 

m’agraden molts estils de música. Sóc una persona que crec que sóc bastant hàbil per poder-me 

posar en un projecte o en un altre, saber el què l’artista vol i tenir bastant de vocabulari i 

maneres de fer. sobretot, el que és molt important, a part de tocar bé és ser persona, perquè 

passes moltes hores amb tota aquesta gent i t’has de saber comportar. 

Tot i que també se sent a dir que és molt difícil viure de la música? 

Sí, ho és. 
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Però tu pots? 

Què vols saber el per què puc viure d’això? un consell per tu també (i per tots els oients), és no 

gastar més del què guanyes. 

També faig classes, m’ho vaig combinant. 

 Què significa la música per tu? 

Una manera de viure la vida i d’entendre-la. Perquè fas una cosa que t’agrada, la música t’entra. 

Ho fas a gust, ho fas amb sentiment perquè t’agrada i ho vols expressar, i l’altra cosa és la que si 

no disfruto em dedicaré a una altra cosa. 

I si no t’haguessis dedicat a la música què haguessis fet? 

No ho sé. Perquè va ser una cosa de petit, ja ho vius molt i apostes per allò. Em comptes 

d’agafar la moto... potser ja t’ho han explicat els meus companys. L’edat que vam començar 

nosaltres, 14-15 anys, o agafaves la moto i te n’anaves a fer carrers o et tancaves dintre el local 

d’assaig i feies coses. No hi havia res més a fer. 

Quan i com et vas introduir en el món musical? Vas començar anant a una escola de 

música o va ser pel teu propi peu? 

No, autodidàctica. 

Sempre, o has anat a alguna escola? 

Sí, després. Però al principi tot era autodidacta. A tocar la bateria vaig començar als 14 anys. 

 A quina escola has anat? 

Estan molt encarades a la cobla. Els meus companys i jo havíem de sortir fora de La Bisbal per 

anar a buscar professors que ens eduquessin una mica.  

Això et fa veure també... Quan un familiar teu està posat en una cosa d’aquestes, vulguis o no, 

quan ho tens a casa, com els meus nebots... és normal que aquesta gent que en comptes de 

dedicar-se potser a alguna altra cosa, saben que allò ho han tingut des de petits, venir al local, 

els hi agradava i és normal que s’estiguin dedicat això, perquè ho han tingut a casa. 

Tu has tingut algun referent a casa? 

Jo he tingut a la meva germana, que de petit m’intentava ensenyar el piano i tal, però jo estava 

amb altres coses. Però vulguis o no, sé que allò em va influenciar d’alguna manera, i a part he 
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tingut la gran sort de poder-me desenvolupar i treballar amb gent com els que hem estat parlant, 

Jaume, Carles, Miquel, Ramió... tota aquesta generació que entre uns i altres ens anàvem com 

nutrint conjuntament de coses que passaven al nostre voltant. No només tocant, sinó parlant, 

veient, anant a concerts, movent-nos... 

Vau muntar un grup amb en Carles...? 

Vam muntar un grup, bé de fet el primer referent que vaig tenir musicalment va ser en Jaume, 

que ell va ser el primer que es va posar amb una guitarra, amb un instrument i ell va formar el 

seu primer grup. I jo vaig entrar com a bateria perquè només faltava el bateria. I m’hi vaig 

presentar a en Jaume. “Jaume jo vull  fer alguna cosa també dins al grup, què puc fer?” i em va 

fer una prova rítmica, en la qual jo vaig fer-ho bé, i em va dir “tu tocaràs la bateria” quan el que 

jo volia era ser guitarra, però bé, com que en aquell moment el grup necessitava un bateria vaig 

pensar doncs bé, ja m’agafo jo les eines, intento parlar amb mons pares, buscar un lloc on pugui 

tocar-la i tal i endavant. El grup es deia Enderrock. La formació d’Enderrock era en Jaume, en 

Sanjo, en Ramió i jo. En Jaume portava la veu cantant, però tan ell com en Sanjo tocaven la 

guitarra. 

A partir d’aquí van sortir altres grups? 

A partir d’aquesta formació, amb els anys, Sanjo va triar el seu camí. Jaume va triar el seu camí, 

que han passat altres formacions i històries, Holland Park entre altres coses, fins arribar a 

Mazoni. En Ramió es va quedar a Barcelona, estudiant a Barcelona, i ell anava tocant amb gent 

d’allà i es va desvincular una mica amb l’escena de la Bisbal, fins que ha tornat a venir ara aquí, 

fa por temps. I una vegada en Sanjo va plegar d’Enderrock vam tornar a fer una altra banda, 

Jaume, Ramió, Toni i Miquel Abras, que va ser l’altre que va entrar per fer una altra banda. La 

banda es deia Red Orange. 

I també vam veure que amb el temps no ens aveníem molt bé per l’estil, en Miquel va tirar pel 

seu costat, i al final en Jaume va acabar fent el seu projecte. 

Però tu has tocat amb tots tres com a bateria? 

Sí. 

Durant molts anys? 

Sí, des de petits. 
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Però ara ja no? 

Amb en Sanjosé vaig participar en el primer disc i la meitat del segon. Amb en Jaume he fet 

totes les seves maquetes que va fer el principi abans d’arribar a ser Mazoni.. O sigui, jo amb 

Holland Park vaig estar al primer disc, després quan va fer altres coses més fora de Holland 

Park també jo l’ajudava a ficar la meva part. ell em deia per col·laborar. I vaig gravar també part 

de cançons de discos que ha fet en Jaume. I com a oficial de Mazoni m’hi he posat en el 3r i en 

el 4t, que hem estat 5 anys. I en aquest últim disc doncs, he tornat a sortir. 

Amb en Miquel continuo amb la banda, he fet el primer disc, no he fet ni el segon ni el tercer, 

però he fet el 4t i segueixo per preparar el 5è. 

Em va dir que sortiria el setembre? 

Sobre la marxa. 

I amb en Ramió el que hem fet és tenir bandes de versions, i la única cosa que tenim pròpia és 

amb en Miquel. 

En quin moment de la teva carrera musical et trobes ara mateix? Tocant amb molts 

grups, carregat...? 

Sí, de fet com que l’instrument de la bateria és un pes important. En el sentit de que sempre 

t’has d’equipar i tenir almenys un cotxe o automòbil que et pugui utilitzar per fer el transport. 

Sempre m’he tingut que buscar maneres de tenir un cotxe gros per poder portar amunt i avall, no 

només la bateria, sinó a vegades fins i tot els membres del grup, més els instruments... 

Alguns concerts també han set fora. No sé si vas anar amb en Carles que va anar a les illes 

balears o a València? 

Sí, però tot això es gestiona tot el tema de backliner, amb les illes per exemple. Tu només portes 

les baquetes i els plats, i allà et deixen tot el tema d’equipament. Quan vas a fer un viatge llarg 

d’aquests... 

Què tal és l’experiència d’anar a tocar a fora de Catalunya? 

Molt guai, la cultura és molt diferent. 

Quins referents musicals tens? 

Per part meva, com que sempre m’he tingut que moure amb tota aquesta gent hem tingut molta 

cosa, jo vaig començar molt amb Dire Straits, va ser com un referent molt important per mi, i 
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mica en mica et vas ficant dins el mundillo i vas coneixent una pila d’estils, menys jazz ni 

bossanova, però tema rock i pop... són uns referents bastant importants per mi. Sobretot gent 

que intenta expressar com un caràcter, una manera molt pròpia, molt personal. I a part, també 

música electrònica, ara estic amb en Guillamino. 

Referents... música en general. No tinc ara mateix... perquè al tocar amb tanta gent m’agraden 

molts estils de música. 

Si haguessis de triar un estil de música... clar, si comparem en Miquel que és més pop rock 

amb els altres que tenen el seu propi estil. Si haguessis de triar a un dels tres, amb quin et 

sents més còmode amb quin encaixes més? 

Difícil de dir, perquè jo me’ls estimo molt a tots tres. I m’he familiaritzar molt amb ells, i 

m’agrada tocar amb ells. Portem tocant des de petits i ens coneixem molt. No et podria dir... 

Llavors, per això quan feu grups de versions amb Carles Ramió, quin estil de versions 

fèieu? O ho combinàveu? 

Sí, variat. Si cantava en Miquel tiràvem cap a un costat, si cantava en Sanjo tiràvem cap al seu 

costat, i si canta en Jaume... 

Val, t’adaptes a tot? 

Sí. Per les circumstàncies. I de fet, crec que és molt positiu. A mi, pel fet que m’agradi la 

música en general trobo que és molt positiu poder fer això. 

Quin ha estat el millor concert que has fet? 

N’hi ha molts. Hi ha concerts de petits que ens van influenciar molt però no et ser dir... 

Sou del mateix any tots 4? 

Sí. 

Anàveu a la mateixa classe o no vau coincidir a l’escola? 

Jaume, Ramió i Miquel sí. Sanjo era l’únic que estava fora. Veníem d’una escola, El Cor de 

Maria que era en pla privat, i en Sanjo anava a una escola pública. Jo anava a la privada. 

Què canvia a l’hora de tocar amb un o amb l’altre? 

Canvia el llenguatge. La visió. I les maneres de fer, suposo. Cadascú composa d’una manera 

diferent, i cadascú té un objectiu en concret a fer. 
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Tenen maneres de treballar diferents? 

Sí. 

Per tant, tu t’has d’adaptar? 

Sí. Un vol una cosa, l’altre en vol un altre. Sempre havies d’intentar, si pots comptar l’artista 

gran que en aquell moment feia les cançons. Sempre hem pensat i opinem que s’ha de tocar per 

la cançó. Jo no toco per mi, jo toco per la cançó, és el millor que li pots donar a la cançó. I per 

això, jo mai m’he dedicat a ser un bateria o un instrumentista molt... com es diu aquesta gent 

que es dedica exclusivament al seu instrument i són molt... (17’) 

Sóc bastant versàtil perquè toco amb molta gent i escolto molta música, però no sóc un crack 

del meu instrument. Hi ah cracks que es dediquen només en el seu instrument... 

Creus que hi ha competència entre ells tres? 

És sa això. t’incentiva. I quan un tio fa un disc guapo, doncs dius joder jo també vull fer un disc 

guai. I cadascú tria el millor de sí mateix. Però és sa. I l’altra cosa és que tots tres, l’estil és molt 

concret. Cap d’ells es tira a sobre amb el seu estil, saps. En sanjo és molt concret amb el que fa, 

en Jaume també i en Miquel també. 

I tu, t’has trobat a algú amb qui diguis que tens una mena de competència amb algun altre 

bateria? Que digui, no pot ser, he de ser jo qui ocupi aquest lloc? Hi ha altres bateries del 

teu nivell aquí a la bisbal? T’has trobat amb competència? 

No. Perquè dóna la casualitat o coincidència de que aquests tres artistes, han fet moltes coses i 

tot allò altre que hi ha per darrera, estan fent coses. Però potser no han sortit tant a la llum com 

els altres. O sigui, conec gent que és molt bona tocant la bateria, un és l’Aleix Bou, bateria de 

Mazoni, Gramafons.  

Què ha suposat per tu tocar amb tots tres? 

Primer, un orgull poder compartir música amb ells des de petits perquè és una cosa que ens 

mola a tots tres. Una gran satisfacció, i també dono gràcies que tot el que he après amb ells. 

Suposo que ells també han de dir, que han après de mi (jajajajajaja) 

Tu creus que és casualitat que hagin sortit aquest fornada de musics, tots de l’any 77 i que a tots 

us hagi anat tant bé? 
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Mira, potser més que casualitat... als pobles hi ha gent que fa coses, potser no han tingut una 

infraestructura per poder tirar endavant els seus projectes. Bankrobber ha fet molt per la vida de 

Sanjosé i Mazoni, i Musica Global ha fet molt per la vida de Miquel Abras. Són com uns portals 

grans que els han fet créixer. A part de que ells puguin fer bones cançons i fer coses, aquesta 

infraestructura l’han trobat a Bankrobber i a Global. 

I que ha estat important per les seves carreres. 

Quina relació tens amb en Marçal i en Xavi de Bankrobber? 

Ells estan vivint a Barcelona i tenen la oficina a Barcelona central. I a part, en un poble, la oferta 

se t’acaba, se’t limita. En canvi, a una ciutat tens una oferta molt més gran. I amb la música si 

no ets de Barcelona... ells han fet molta feina d’allà. 

I tu com és que no has anat a Barcelona? 

Jo vaig anar-hi, però és que m’agrada molt el poble. 

Però llavors, aquí t’has d’espavilar més? 

Sí, però has d’anar per altres vies. Jo a Barcelona hi vaig de tant en quan a tocar però no 

m’agrada viure allà. 

Creus que si estiguessis allà series més conegut o tindries més possibilitats d’estar encara a 

més grups? 

Tindria més competència també. 

Quins lligams tens de La Bisbal? 

Sóc natural de la Bisbal i si, tinc els lligams familiars aquí, gran part: amb els pares, els 

germans, els nebots... 

Prefereixes viure en un poble que a la gran ciutat, doncs? 

No, és simplement la manera de viure. M’agrada més el poble, ho tens tot molt més a mà. Jo 

surto per la finestra de casa... paisatge, no tinc un mur aquí. Surto al carrer i no vaig atabalat, 

com hi puc anar a Barcelona. Tinc unes coses al poble que a Barcelona no tindria, i també puc 

perdre unes coses que puc tenir a Barna... però si he de triar la salut per mi és més important. 
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Com descriuries la Bisbal? 

És el meu poble. Hi ha una cançó de Sanjosé que es diu les mitgeres al descobert que descriu 

perfectament la Bisbal, i jo m’hi sento bastant identificat amb això. 

A la Bisbal tan li fot bé com mal, com diu en Sanjo. Potser t’ho puc descriure una mica, el què 

ha portat potser... la gent, la cultura musical, i és que tenim moltes entitats sense ànim de lucre 

on han fet moltes coses de música. I això vulguis o no, no passa a cada poble. 

Saps alguna cosa de la Tabacalera? Creus que hauria de tornar a renéixer? 

Eren uns altres anys i una altra manera de fer. No ho sé, si aniria bé. 

Com veus el tema de l’Escena Bisbalenca? Hi has participat? L’any 2007? 

Sí, cada any que s’ha fet un cd d’aquest he participat amb uns o amb uns altres. 

Què em sembla? Em sembla que si es fa un projecte d’aquests, crec que l’Ajuntament o una 

entitat que ho porti, sigui joventut o cultura hauria d’estar destinat més a fons i fer un 

seguiment. Aprofitar potser, la subvenció que et donen i dir “hem de treure aquests diners, fem 

això” i ens n’oblidem. Perquè aquest cd si no es treballa s a consciència el seguiment cada 

vegada fas més malt al sector. O els grups tindrem uns cds que es repartiran amb els seus amics, 

llavors clar, si aquest cd que graves una cançó cada grup i tu això et mous... qui ha de moure-ho 

això? jo penso que l’Ajuntament, perquè un grup anirà a portar aquest cd a algun lloc, però clar 

hi ha un piló de grups, i potser només anirà a buscar i a defensar la seva cançó. Que 

l’Ajuntament dirà, per exemple, a l’ajuntament de Girona, mireu el que hi ha a la bisbal de 

grups, perquè us feu una idea. I cada grup amb la seva cançó i el seu estil i tal. Si us interessa 

per fer la música que feu a Girona, podeu escollir. Fer un seguiment. Com un portal, com ho fa 

bankrobber, treu un cd, promociona, gestiona... jo espero que pugui ser així aquesta vegada, 

cosa que anteriorment no ha sigut. 

De fet, només n’hi ha dos no? 

Sí. Però després també va haver-n’hi un altre. Va ser a partir d’un concurs que es va fer. 

Simplement era que tots els grups de la bisbal que volguessin col·labora en cd els convidaven a 

gravar una cançó d’estudi. Què passa? Que tu vas veient la transició d’aquests cds que es van 

fent amb el grup. I vas mirant amb el temps i dius: ostia, sembla que eren els mateixos. Sempre 

hi ha en Miquel, en Sanjosex, en Jaume, jo... però tota l’altra gent no han seguit, o altres 

bandes... però no han tingut una continuïtat de temps. Algú falla... O la gent  no se’n sentia prou 

amb el cd aquest, o realment, la gent que té ganes de fer coses, segueix fent coses. 
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Creus que La Bisbal ha influït en la teva carrera? 

Jo no només visc a la Bisbal. O sigui, no pots viure només a la bisbal fent música. Has de sortir 

de la bisbal perquè aquí et poden arribar a proposar x coses. No pots viure només amb aquesta... 

t’has de buscar la vida per anar a tocar a altres llocs. Aquí com a mitja de tenir el meu despatxet, 

el meu local... si que m’ha agradat molt la bisbal. Per mi són molt importants. Però he de sortir 

d’aquí i fer altres coses, perquè el territori és tant petitet que se t’acaba. 

Però en el sentit de la joventut, d’agafar la moto i tocar... així sí, no? 

Sí... Jo el que trobo, ara que parlem de les relacions que pertanyen a la bisbal... sempre ha costat 

molt poder-nos relacionar amb gent de fora. És complicat. Sabent que Girona ho tens aquí a 30 

minuts, o anar-te’n a Figueres... no hi ha hagut... 

Sou molt fets a la vostra, potser? 

Jo puc pensar que els de Girona també són molt gironins. Falten vincles més propers. Però com 

us has de fer? sortint al carrer. És complicat. Anar a tocar a Girona és complicat. Perquè la gent 

de Girona vingui a tocar la Bisbal també és complicat, i no hauria de ser-ho. Potser hauríem de 

buscar més aquest circuit que no hi és. Per això els músics es queixen. Te’n vas a un altre lloc, 

que no sigui Catalunya, i hi ha circuits, ciutats o pobles, sales... què costa? 

Quin paper creus que té la música a la bisbal? 

Molt important. Fins i tot més que la ceràmica. Sí, perquè la ceràmica ara, fa molts anys que al 

gent deia la bisbal capital de la ceràmica... però allò ja forma part del passat, i les coses han 

canviat i jo no penso que la ceràmica s’hagi com modernitzat amb el present d’ara, crec eh. I ha 

perdut molta forta. I la música a la bisbal ha agafat un bon referent. No només per aqeusts 

artistes, sinó perquè hi ha moltes bandes. 

El que passa, que aquests artistes són els que més es coneixen. Llavors, pot ser que la 

Bisbal conegui la Bisbal a través d’ells o Komando Moriles? 

Sí. Jo penso que per art nostra, d’estil o maneres de fer, ells van ser per nosaltres un referent. 

Tot s’ha de dir. I ells segur que van tenir un altre referent, més amunt.  

Salva i Martí Plagia – referents. 

Komando Moriles i Club Moriarty 
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Sempre que munteu un grup sou tots d’aquí? Si ha d’entrar algú de fora és perquè té 

contacte amb algú d’aquí no? No buscareu a ningú de fora? 

 Si no tens necessitat de fer-ho.. com que som un grup de gent molt gran. On hi ha musics i fan 

moltes coses. Si tens un music aquí que t’interessa pel teu projecte, per què l’has d’anar a buscar 

a fora? Si les qualitats que tu vols ja les té. 
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Entrevista a Marçal Lladó (Discogràfica Bankrobber) 

On va néixer Bankrobber? 

Doncs a... bé, som quatre persones amb en Xavier ja ens coneixíem de feia temps.. havíem fet 

junts un programa radio sempre parlàvem de musica. 

D’aquí la radio, de la bisbal? 

Sí, i va coincidir que vaig parlar amb Holland Park que era el grup d’en Jaume de llavors. Havia 

estat mirant opcions de treure el disc però cap els si agradava prou, i al final amb en Xavier 

sempre parlàvem de muntar un segell per treure-ho i una sèrie de circumstancies va ser que 

sempre dèiem ostres però nosaltres dos sols... ens faltava  algú més, i en Xevi em va presentar 

en Jordi que ell es de Barcelona. I ens va presentar en plan de tius hem de muntar una 

discogràfica, som nosaltres no? Vull dir amb en Jordi ja es coneixien... havien parlat molt de 

música... 

Vosaltres tres no? 

I a part, en Jordi venia més ja... tenia una mica més d’idea de com muntar una empresa o alguna 

cosa semblant, i va anar molt bé de trobar-nos tots tres. I llavors, com que compartim passions 

tothom va portar una mica lo seu. En Xevi venia mes de... era manager de Holland Park; en 

Jordi sabia més de... com la base teòrica de tot plegat, de muntar una empresa o així. Jo venia 

més de la comunicació i vam... tothom va portar el seu gra de sorra i  al cap d’un temps s’hi va 

afegir en Ramon, que  és la quarta persona, que ell ve més del món de la imatge i s’ocupa més 

del disseny i de tot això. Al final és això: som quatre melòmans, 4 perfils que es complementen 

i que inicialment, tot i que el pla era fer una edició del disc d’uns amics que en agradava molt 

però d’uns amics al cap i la fi... De seguida vam tenir clar que volíem que anés una mica mes 

enllà i que no es quedés en una autoedició encoberta sinó que realment hi hagués una idea de 

segell, una línea musical una, línea visual i es quan j ens vam embolicar una mica més del què 

calia. Sempre d’allò poc a poc, però anar fent. 

I per què vau escollir l’estrella roja com a logotip? 

Jo crec que va ser molt el fet de... vam treballar molts noms. Va sortir el nom de Bankrobber 

perquè era una cançó dels Clash. 
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Ah! Perquè Bankrobber vol dir atracador, no? 

És lladre de bancs i és el nom d’una cançó dels Clash que és un grup que a tots ens agradava 

molt. I sempre ha sigut molt reivindicatiu, molt esquerranós i una mica doncs a partir d’aquí 

l’estrella roja com a símbol bastant directe... pel significat que té, però alhora perquè és molt 

potent visualment. I ens vam quedar amb això. 

Com és que vau escollir Barcelona en comptes de la Bisbal? 

Nosaltres ja hi vivíem. 

Tu i en Xavi sou d’aquí? I en Ramon? 

Sí, nosaltres som d’aquí. En Ramón també i en Jordi és de Barcelona. Però clar, nosaltres 

estàvem vivint a Barna ja feia uns anyets i el segell ja el vam muntar des d’allà, el què passa que 

clar, les relacions eren tan obvies, molts dels grups eren d’aquí, vull dir, que sempre hem estat a 

mig camí. Però clar, a nivell de feina sí que sempre s’ha fet tot des d’allà baix. 

Però la majoria dels grups que ara porteu són d’aquí La Bisbal? 

Home, molts sí.  Tradicionalment n’hi ha hagut molts. I fins i tot, altres que no eren de la 

Bisbal... però tenien relació amb l’Empordà. En Guillamino és de Barcelona però la seva família 

és de Figures de tota la vida. O llavors vam treballar molt al principi amb (no sé qui diu), que és 

de Girona. I altres grups que hem tocat. No sé... uns altres que són dues persones que fan música 

més experimental, un d’ells és en Guillermo que també és de per aquí dalt. Ara grups que 

portem últimament, Sanjays o Macrobukake, també hi ha molts elements d’aquí. 

Jo crec que al final no és que vulguis treure el músic bisbalenc, però què passa? Que és una 

escena que coneixes i controles de fa molt de temps i per tant, ja saps qui fa coses, qui et crida 

l’atenció i són gent que els vas seguint la pista. Hi ha grups que potser són de 17 o 18 anys, però 

que tu el vas controlant, senzillament perquè els veus constantment, i hi ha un dia que dius: 

ostres, estan fent... i a lo millor si que hem de fer alguna cosa, no? Clar, per sort o per desgràcia 

som els primers que veiem què passa aquí a la Bisbal. Jo crec que com això hi ha mil escenes a 

mil pobles... 

I no us heu plantejat posar-la aquí a la Bisbal? Dient: estarem més a prop dels nostres...? 

No perquè al final ho fem allà on vivim. 
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O sigui, tots viviu a Barcelona? 

Sí. 

Però també veniu per aquí? 

Sí. Per Nadal tots pugem. 

Vosaltres quins lligams teniu amb la Bisbal? Família...? 

Família. Lligam musical també. Vull dir, encara que visquem fora, tot el dia estàs súper al lloro 

però des de sempre que... 

Us venen dos grups, un de Barna i un de la Bisbal. Quin té preferència? El de la Bisbal? 

No. Ni molt menys. No té absolutament res a veure. Com a molt, l’avantatge és que el de la 

Bisbal el coneixerem abans, perquè el coneixem sense voler. O sigui, quan sortim amb els 

amics, quan anem a concerts per aquí.. 

Ja m’han explicat que us acabeu coneixent tots. 

Clar, hi ha un punt que... hi ha grups que són maqueteros d’aquí que els he vist 6 vegades en 

concert. A Barcelona pot ser que algun dia vegis algun grup maquetero a algun lloc, però si no 

el segueixes no te’l trobes. Què passa? Que al final tens molt més grau de coneixement sobre el 

què es fa aquí que... però crec que mai ha influït. Sempre diem que no hem... mai premiarem un 

grup pel fet de ser de la Bisbal. Però de la mateixa manera tampoc el castigarem, no li direm: no 

volem fitxar un altre grup de la Bisbal. O mola o no mola. I bueno, llavors potser si que hi ha 

coses pràctiques. Mira això mateix, vacances de Nadal, estem aquí i avui al matí hem quedat 

amb en Carles per parlar del seu disc i a la tarda quedem amb en Jaume per mirar el videoclip 

nou. Vull dir que... 

Clar, és que tots dos treuen disc ara. 

Sí. Exactament, vull dir que el fet de compartir aquest punt si que et facilita molt les coses a 

nivell de feina. O ara hi ha això, aquest cap de setmana d’in-divendres, d’avui fins diumenge. 

Avui a la nit comencem ja... doncs estarem a tot arreu, perquè clar, els sols melòmans d’aquí del 

poble que munten la història i hi anem perquè ens agrada el què programen. 
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On ho fan? 

Sí. Avui comencen amb una projecció a... una peli aquí al Mundial, al teatre, que fan dels Who i 

una mica cine fòrum. Al vespre punxem nosaltres a l’Alternativa. 

Qui nosaltres? 

Jo i en Xavier. 

Ets dj’s? 

Bueno... fem de dj’s. 

Tu estàs posat en aquesta entitat? 

No. L’Adrià Cortadellas. Ell està als Sanjays i és algú amb qui també molaria que parlessis. I 

munten això. avui aquestes dues coses, demà és un dia més mort, hi ha una trobada de scooters 

als matí, com un concert vermut i dj’s al migdia, al vespre hi ha concert d’ska al tràmit i 

diumenge fan tot de versions de Lou Reed aquí a sota el pont nou, i hi seran tots, en Jaume, en 

Miquel... 

Jo hi vaig de públic. Vull dir, que el que realment el que mola és que hi hagi una associació que 

mimi tan la música amb carinyo. Que fem poble però d’una manera més musical, no? Vull dir 

que... doncs això, fa il·lusió i els donem suport i a disfrutar. 

Vosaltres encara que visqueu a Barcelona i tingueu la feina allà. Què significa per 

vosaltres la Bisbal? 

Al final és el dia a dia. No ho sé... ho vivim amb molta naturalitat, vull dir que... t’enteres del 

què passa, coneixes gent, estàs al lloro, i el dia que venim si hi ha alguna cosa doncs hi 

participem si ens ve de gust. Però és... més enllà del carinyo que tothom sent del seu poble, 

doncs el final clar, amb tota aquesta gent el que ens uneix és la música. Jo a la bisbal tinc dos 

tipus d’amics, tinc la colla de tota la vida i llavors hi ha tota la gent que està posada més o 

menys en el món musical que és amb els que coincideixes per aquest tipus de sintonia, de coses 

que ens agraden. 

Quins referents musicals hi ha aquí al a Bisbal? Fa uns anys hi havia un grup de ska que 

eren referents per molts. 

Els anys 80 eren súper skatalítics aquí, potser hi havia dues escenes. L’escena punk i l’escena 

ska, que eren molts potents. Això els anys 80 és el que va tallar més el bacallà. Hi havia 
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Komando Moriles que són els que van sortir més a fora, i és un grup que té una rellevància amb 

l’escena estatal i fins i tot havien anat per Europa però havien... eren un grup important. I els 

Komando eren, ostia, són de la Bisbal però toquen a tot arreu i els miràvem, jo era molt peque, 

però els mirava amb molt de carinyo. I després  a partir dels 90 ja va entrar més aquesta escena 

d’en Jaume, en Carles en Miquel... que van començar de molt i molt joves. Si tenien el primer 

grup amb 13 anys, i aquests tenien uns altres referents. Jo crec que molt marcats pels gustos dels 

seus pares. A casa havien escoltat molt de Dylan, Beatles... el Pare d’en Carles Sanjosé ja tenia 

grups els anys 70, els blue star, després faristol. Eren penya que escoltava música a casa. En 

Carles tocava la guitarra de súper jove... i molt bé, és un tio que amb 14 anys tocava de puta 

mare. Es va sumar això que el fet que en Jaume de seguida li va sortir de fer cançons pròpies i la 

suma de les dues coses, va fer que fos gent que de molt jove evolucionessin molt ràpidament. I 

sempre han anat tenint grups i de fet, van començar mol..., perquè mentre ells començaven a 

tocar i començaven a assajar, jo i en Riembau de Bankrobber ens vam conèixer a un assaig de 

Red Orange que era el grup d’en Jaume i amb 17 o 18 anys, que jo hi anava amb en Carles, que 

m’hi portava, que era el meu cosí gran saps. Vull dir, que al final anàvem als assajos i ja et dic, 

ho veies. Els que tocaven que eren en Carles, en Miquel, en Jaume i tots aquests. I hi havíem els 

que miràvem, que érem en Riembau que era jo... vull dir, els que no sabíem tocar. 

També sou de la mateixa quinta vosaltres? 

Jo sóc més peque. En Riembau és una mica més gran. Jo sóc 78. Però, m’entens. Ja hi havia 

allò, els que sabien tocar i els que tenien una curiositat com per viure això de la manera que 

podíem, que ens agradava que som els que hem acabat de donar un altre... fent un altre tipus de 

feina amb això. 

Soleu estar gaire per aquí o no veniu massa? 

Sí, cada 15 dies o... amb molta calma. Vinc a dinar amb la família. 

Creieu que la Bisbal ha influït en la vostra manera de treballar? 

Sí, però... el ser de poble. Jo crec que hi ha... sempre ho diem. A Barcelona tu ets una tribu, si et 

va l’ska et trobes amb molts integristes de l’ska i tot el que fas serà molt purista. O si ets punk o 

si ets indie o... aquí als pobles no... als pobles el què passa és això, tens com una barreja de... al 

final es toca. Hi ah un tiu que és molt heavyata que toca amb el punky i toca amb el que li mola 

rel reagge però han de tocar junts perquè hi ha un baixista, un bateria i el local d’assaig. Jo crec 

que és molt saludable aquest nivell, no? De que no ets tant, no tan que estan en una escena sinó 

que al final acabes rebent molts imputs i no sé si és casualitat o no, però a tots ens agrada molt 
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musiques molt diferents. Mires la meva discoteca, la d’en Xevi, en Sanjo.. a tot arreu, des de 

música africana, jamaicana, fins a coses més indies, fins a electrònica... som tots molt... variats 

en aquest sentit. Jo crec que això si que ve bastant del fet de ser de poble. Que hem començat a 

tastar-ho tot bàsicament perquè al final quan coneixes un tiu que viu molt la música ell 

t’influeix i tu l’influencies, i tot ens passem una mica aquí... en Jaume Mazoni, que el reagge no 

li diu res, ha acabat tocant amb grups de reagge així informalment de versions, perquè en algun 

moment era la opció. 

Què en penseu de la música que podem trobar a Internet de manera gratuïta? 

Primer, dues coses, lu important de la música és que la gent l’escolti i hi tingui accés. Això per 

mi és clau. Ningú fa música perquè es quedi a casa seva. Per tant, l’escoltin com l’escoltin si 

algú l’escola ja hi tenim alguna cosa guanyada. L’altra consideració és que la música no té 

perquè ser gratuïta perquè sí. I de fet, no ho és. Ningú consumeix música gratuïtament, l’estem 

pagant, a Telefònica o a qualsevol parador. Per tant, desenganyem-nos, aquí hi ha algú que ens 

cobra, senzillament és que els diners segurament no van a qui està treballant aquesta música. A 

partir d’aquí que tothom faci la seva autocrítica, jo no diré a ningú que no es baixi discos, 

senzillament, recordar això, que ho estem pagant igual però al final, hi ha algú que directament 

t’està cobrant una música que no està produint ni està ajudant a produir. Per tant, cadascú s’ho 

miri que sigui conscient d’això. a partir d’aquí, jo el que vull és el que els discos que fem 

s’escoltin. 

Vosaltres a part de fer el disc en format físic també el feu en digital? 

Sí. 

Els preus són els mateixos? 

Habitualment, amb digital anem una mica més barat. Perquè, dues coses, has de valorar la part 

del que és la producció musical i el valor de l’obra, que realment és el que compta, però llavors 

la fabricació d’un format físic hi ha uns costos afegits que també els has de valorar. 

Quins tenen més demana? Els físics o els digitals? 

Mmmmmm.... en aquests moments les vendes digitals comencen a tenir rellevància. Fins ara en 

tenien molt poca, i ara en comencen a tenir. 
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Feu estadístiques de quants se n’han venut al final de l’any o així? 

Molt... Home sí. Vull dir, sí que ho fem. El què passa que tampoc... Home, si som estrictes la 

venta física segueix estant molt més rellevant que la digital. La digital ja fa temps que va en 

augment, així com fa un temps testimonial, ara ja no ho és de cap manera. 

Teniu preferències a l’hora d’escollir grups de música? En què us baseu a l’hora de triar-los? 

En que ens agradi. 

Que us agradi bàsicament? Als 4? 

Sí, ho intentem. 

 És difícil que tothom tingui els mateixos gustos. 

Sí, pensa que de la manera amb la que treballem podem treballar amb molt pocs grups. Podem 

treballar amb un màxim de 7-8 grups actius. 

Per què dius la manera com treballem? Quina és aquesta manera? 

Bé, perquè és bastant artesanal i a part, ens ocupem de tot el procés. No som només discogràfica 

sinó que també fem el management, ens ocupem de buscar els concerts. Som editorial també, 

gestionem els drets d’autor. Què passa? Que podríem dir, traiem 20 discos a l’any, però ens 

podríem ocupar de molts pocs. Per tant, doncs, mirem de limitar el número de llançaments i per 

tant, el número de grups en què treballem i d’aquesta manera veiem que fins on podem fer la 

feina. Per tant, agafar un grup nou costa molt perquè no tens l’espai, no? 

I què preferiríeu, agafar menys grups i seguir així. O agafar més grups i canviar la 

manera de fer? 

De moment, no ens ho hem plantejat de créixer més del què podíem. No et dic en un moment 

donat però, sempre ens acabem trobar que hi ha una involucració que la que ens posem a 

treballar amb un grup, t’hi acabes involucrant d’una manera que no el vols deixar a mitges. I per 

tant, un cop està a dins no pots dir ara n’agafo un altre perquè... al contrari, has de donar una 

mica la cara per aquell que tens. Hi ha grups que funcionen ràpidament, altres que has de picar 

molta pedra. Però... tot són apostes nostres al 100%. 

Hi ha algun grup que hàgiu hagut de dir que no perquè no podíeu? 

Home, arriben constantment propostes. 
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Us envien maquetes? 

Sí, moltíssimes. Ho escoltem sabent que en un 99% dels casos no hi podrem treballar. Llavors 

què passa, que hi ha coses que dius no tinc temps, no puc, no ho hauria de fer, però de cop hi ha 

un dia que ens adonem que allò ens ha flipat tant a tots 4, és el cas dels Surfing Sirles, que ens 

va arribar el seu disc i ens hi vam resistir però hi va haver un moment que ens en vam adonar 

que a tots 4 ens està molant molt. Què hem de fer? nois, va parlem-ne. 

Quin estil de música preferiu? 

No hi ha cap base, cap directiu estilística marcada. Potser seria tot més fàcil si hi fos, però no hi 

és. 

Català, castellà, anglès...? 

Sí... sempre el que sí que donem importància és el fet del colze amb colze. El fet de tenir grups 

que tinguéssim a prop i poguéssim treballar amb ells directament. Però a partir d’aquí l’idioma 

sempre ha estat part de la seva proposta artística i és una cosa on no hi hem entrat. Amb anglès, 

amb castellà, amb català, instrumental... i algun tema amb portuguès tenim per allà. 

Teniu una cartera molt àmplia: Guillamino, Sanjosex, Mazoni, Le petit ramon, El petit de 

ca l’eril, Sanjays, Macho, Macrobukake i Isaac ulam. 

Exactament, ara mateix hi ha aquests i Renaldo i Clara que hi començarem a treballar a partir 

del març. 

Per què creus que n’hi ha uns que triomfen més que d’altres? 

Des de sempre. A la gent li agrada més una cosa que una altra. O tu la saps explicar més bé que 

una altra cosa. Hi ha artistes que els saps explicar ràpidament, vull dir amb Sanjosex per 

exemple, en el primer disc, el teníem molt ben explicat i la gent va connectar ràpidament a la 

seva música... amb altres com Isaac Ulam està costant més. Portem un temps picant pedra i 

creiem igual, al 100% que qualsevol altre artista, però dius: osti! Aquí hi ha més feina. 

Quan dius que us expliqueu bé o malament, aquest paper seria el de manager? 

No exactament. Tot es dilueix molt, es barreja molt. El management es resumeix amb dos 

papers, n’hi ha un que és molt senzill que és vendre concerts, que és la part de booking, i n’hi ha 

un altre que és més delicat, el ser la persona de confiança de l’artista, el que acaba canalitzant la 

seva carrera en funció de les necessitats i uns objectius i que és una feina amb la qual has d’estar 
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amb una sintonia total i una confiança absoluta. Llavors, jo crec que això d’explicar-ho bé 

depèn més de la comunicació, d’això... que també és una altra part del procés, però... sí, ja et 

dic, com que som totes les figures. Faig com a manager, faig com a segell... 

Com que m’has dit que fèieu de discogràfica, management... Què fa una cosa i què en fa 

l’altra? 

La discogràfica senzillament fa discos. Obres gravades que les ven, ja sigui amb la forma 

rodona que és un disc o a través de la xarxa. La discogràfica es dedica a moure discos. 

Som editorial també, que vol dir que som els agents dels drets d’autor d’algun escriptor, que per 

tant, mirem que aquelles cançons sonin i tinguin vida i tinguin drets d’autor. I som management 

en aquest sentit, que ens ocupem de vetllar per tots els aspectes de la carrera de l’artista, i a 

l’hora d’aconseguir-li també projecció a nivell especialment de concerts o també d’inversió 

pública. 

I creus que gràcies, per exemple a Mazoni i Sanjosex, le Petit Ramon... Se us ha reconegut 

més? 

Clar, és que amb tots aquests vam créixer junts. Amb tots aquests hem tret el primer disc, i 

molts d’ells han pagat la novetada de treballar amb un segell novell com nosaltres. De manera 

que, quan Sanjosex va treure el primer disc no era ningú, però nosaltres quan vam treure el 

primer disc de Sanjosex no érem ningú. Què passa? Que allò de cop funciona, se’n beneficia 

molt l’artista i se’n beneficia molt el segell. I llavors hem anat creixent amb paral·lel amb tots 

aquests grups. Tothom ja sap de quin preu coixeja l’altre i bueno, de moment anem fent. Però, 

jo crec que ha sigut molt una simbiosi, que tothom ha treballat perquè la cosa anés el més bé 

possible i que al final, per mi que en Carles sigui un èxit, d’entrada és mèrit de les seves 

cançons, evidentment, però també hi ha una part del nostre esforç. Crec que fer aquest treball en 

comú és el que acaba... jo sempre dic que el millor compositor del món segurament no el coneix 

ningú. Perquè deu estar en el seu poble perdut de Guinea o de Sibèria i encara no ha arribat mai 

ningú allà que... per més que siguis el millor si ningú et dóna a conèixer, doncs el mateix. Per 

més que tu diguis que per sempre donar a conèixer música si no trobes un músic tant de puta 

mare com en Carles o en Jaume o... ja pots anar explicant música que no valgui la pena. Doncs 

per això hem tingut la sort de tenir a l’abast artistes que admirem i que considerem que són molt 

bons. I que el fet de treballar amb músiques de qualitat ha facilitat molt la nostra feina. 

Podríem dir que heu anat creixent el dos a la vegada? 

Ho provem. 
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Amb en Jaume heu engegat una col·lecció de cançons anomenada Paracetamol Music, 

quina és la intenció d’aquest projecte? I per què amb ell? 

Bueno, és un projecte que va quedar una miqueta parat, no està mort però... la web està en 

marxa, està tot actiu, però últimament no s’han produït més cançons. Era una idea de donar vida 

a les cançons de l’estil Motaun, com si diguéssim en pla factoria, és un segell americà dels 60, 

amb en Jaume com a productor musical i a partir de donar vida amb cançons a noves veus, nous 

arranjaments, intentar que una cançó no només es quedés en el disc si no que sortissin noves 

versions i estem contents del què hi ha però, perquè s’han fet noves versions de temes de 

Mazoni com ‘Eufòria’, ‘Natura morta’, alguna d’inèdita... hem treballat bàsicament amb 

material d’en Jaume i amb en Jaume com a productor, però entenc que és una història que 

podria tenir moltes més dimensions i que se’ns ha quedat allà una mica aturada, encara. No està 

morta eh per això, sempre hi donem voltes. 

Quina relació tens/teniu amb en Jaume? A part de ser amics de tota la vida, és o ha set el 

productor d’això, us ajuda ell amb altres discos o...? 

Depèn, és que sempre parlem molt de música i to es barreja molt no? Com que tots són els 

primers d’escoltar els discos dels altres... vull dir, ara avui en Carles se n’anava cap a Barna 

amb cotxe i sé que està escoltant el disc de Mazoni pel camí. O  també quan ell fa alguna cosa 

de seguida en Jaume, és un dels confidents a qui li passa. Tots estem molt... la cadena aquesta 

de feedback. Hi ha força confiança musical, saps tothom per on et sortirà, sempre hi ha en 

Riembau que et diu quan una cosa no és prou experimental, o jo et dic que no és prou popi, és 

normal, perquè tothom sempre té com els seus tics. Però si que una mica tothom té unes orelles 

a punt per escoltar el dels altres. Hi ha molta comunicació en aquest sentit. 

Creus que hi ha una bona sintonia o competència entre tots? 

Hi ha una part de tot. Jo crec que és tot bastant natural i bastant... hi ha força bona fe en les 

relacions amb general. Però també és veritat que segur que hi ha competivitat, potser més entre 

músic. 

Sana? 

Jo crec que es piquen. En un sentit creatiu, de que si de cop un està acabant un disc, l’altre és... 

“me cago amb la puta, ja el té” i això jo crec que et dóna uns ànims de... veus que... ha fet 

aquella cançó que et flipa i dius: que cabron, no? I això, és una mica.. potser la relació és més 

entre musics. La relació jaume-carles que tota la vida han estat molt a prop l’un de l’altre, han 

sigut molt amics, però alhora també han sigut competència musical crec que això els ha fet 
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créixer molt com a compositors i com a intèrprets perquè el fet de competir sanament però 

competir amb algú altre, amb unes qualitats bastant elevades i alhora diferents de les teves, fa 

que segurament això et piqui. I ostia, això creativament és de puta mare. Tan de bo tothom 

tingués un rival d’aquesta magnitud al costat. 

Com és que no porteu a en Miquel? 

Jo crec que en Miquel és un tio que té molt clar el què vol fer. ell potser apunta més cap a un 

pop en sentit estricte i més... ha buscat més un altre tipus de públic, més generalista. Jo crec que 

és algú que sap molt el què fa, però potser a nivell d’inquietuds musicals va cap a un altre costat 

que no... que potser nosaltres no hi hem sintonitzat tant. Però vaja, jo crec que està molt... ell ha 

trobat molt la manera d’encarrilar la seva carrera i precisament, entenc que el que li ofereix 

Global, en aquest cas, que és el seu segell, és molt més adequat a la seva carrera que del que 

seria un segell molt més indie a nivell de plantejament. 

Pel que fa a vosaltres, porteu música més alternativa? 

És que alternativa és molt complicat de dir, però vaja, no sé, al final les coses les has de 

canalitzar. Has de trobar la manera del que tu fas segueixi els camins més adequats i alhora. Jo 

el que fa en Miquel no ho sabria explicar bé, i de la mateixa manera jo estic segur que ell 

considera que un segell és l’adequat per explicar bé la seva música i per mi això és la clau. És el 

que et deia, el què fa en Carles o el que fa en Jaume, crec que estem capacitats per explicar-ho 

bé i és el que provem. 

Jo volia saber quin rollo tenies amb en Miquel, en Jaume i en Carles. 

Amb en Miquel hi ha molt bon rollo a nivell personal. El què passa és això... així com amb els 

altres si que hi ha hagut sempre més sintonia musical, amb en Jaume i en Carles, tota la vida 

m’hi he intercanviat discos. Amb en Miquel estem a móns més diferents. 

Si vols explicar-me alguna cosa més que vulguis destacar...  

Quan en Carles o en Jaume fan alguna col·laboració en algun altre disc. Per exemple, en 

Carles que ha participat al de la Marató. Vosaltres hi teniu alguna cosa a veure? 

Depèn dels casos, normalment si que estem al cas de tot i amb molts casos hi estem. Lu de la 

marató ho gestionem nosaltres per exemple, hem fet tota la part de... més que intermediaris, una 

mica d’estar allà al mig, per les ombres, segons quins bucles de producció, no s’ho acabés 

menjant ell. En plan de... horaris, puja tal dia a Sant Quirze a gravar, s’ha de fer això, s’ha de fer 
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allò... tota una part de gestió que l’artista és millor estalviar-l’hi. I d’altres que hi ha cops que 

surten molt espontani d’ells i no hi entrem. 

Si és un bolo petit aquí en un bar, ja se’n fa càrrec ell? 

No, això al contrari. Els bolos, per petits que siguin, els canalitzem tots. O sigui... perdona, a 

nivell del projecte artístic. Concerts de Sanjosex o de Mazoni, si que a lo millor algun dia en 

Carles i el seu pare, que tenen un grupillo de fer versions, munten una cosa informal aquí al bar 

del poble i anem allà a fer el vermut, ho disfrutem i no hi pintem res. O ara per nadal, també té 

un grup de versions que es diu delada verde, que toquen informalment a un bar d’aquí del poble 

i anem allà a fer el gin tònic. 

M’han parlat de La Tabacalera... 

Això és bastant històric. És part de... si comences a buscar les arrels, tot el moviment musical 

que hi ha a la Tabacalera és clau per entendre, és una mínima bullició musical de la Bisbal. 

El cd d’Escena Bisbalenca de l’any 2007 el vam coordinar des de Bankrobber amb el regidor de 

joventut de llavors. I vam fer la selecció i vam disfrutar molt. I clar, aquesta gent, hi ha penya 

molt interessant. Els tarannà que són d’aquí... aquests fan un projecte més basat amb el jazz però 

molt interessant. 

Amb el d’Escena Bisbalenca que s’està fent ara, hi tens alguna cosa a veure? 

No amb aquest no, aquest ja... aquesta vegada ja ho han enfocat per un altre costat i...  

Et van venir a buscar o vas ser tu qui va venir? 

Això de fet, és una idea d’en Jaume, aquest concretament, el primer cd. Que va parlar amb 

l’Albert Pacheco que era el regidor en aquell moment, i llavors ens van involucrar a nosaltres 

per coordinar-ho i es va fer un projecte que el que era interessant era que reuníem en un cd 

tots... és ínter. O sigui, aquests 20 grups, són els 20 grups que en aquell moment treballaven 

amb cançons pròpies de la Bisbal. Tots els grups que no eren de versions, sinó que tenien 

material propi. I el que vam fer és tots els grups, ja tenien discos o maquetes, vam agafar el 

material que teníem editat, però a l’hora del projecte el que va permetre a 8 grups que no tenien 

res gravat, gravar cançons noves. Que en Jaume és qui llavors ho va produir. I nosaltres ens vam 

ocupar de fer tot el que seria l’edició, la selecció musical, textos i disseny. 

 



Generació bisbalenca del 77: Retrat d’una historia musical 

 

 

140 
 

I la producció? 

I la producció a mitges amb els de l’Ajuntament. Vam col·laborar estretament. S’han fet coses 

maques. 

Com veus el futur més immediat de Bankrobber? 

Bueno, com ara. Aquest any tenim... al treure discos de Mazoni i de Sanjosex ja ens ve molta 

feina aquest any, a part, tenim tres llançaments més els propers mesos, aquest que et deia de 

Renaldo i Clara que és nou, d’Esperit!, el de Macho... Esperit! és el que toca avui al vespre a 

l’alternativa, és del Montseny, però també el portem nosaltres. I després... què més... aquests 5 

bàsicament. Se’ns gira feina. 

És fàcil aparèixer als mitjans? 

No, fàcil no. Però clar, vull dir, tu... no els emprenyem gaire però els hi oferim tot. Mirem de 

com a mínim, el primer és que la gent tingui la música, que ho sentin, doncs mirem que els 

periodistes estiguin molt al lloro del què fem, que tothom tingui els cds, que tothom se n’enteri i 

a partir d’aquí ja has de buscar-te la vida. Si hi ha cosetes... vull dir, jo què sé... mira, tonteries, 

vam tirar una nota de premsa senzilleta de Guillamino sobre una estrena d’un documental que 

fem ara, al MACBA d’aquí a uns dies, i la vam treure just el 24 de desembre que segurament 

amb el 15 d’agost és el dia amb menys notícies del món, i bueno, vam sortir a l’Ara. Vull dir, 

que has de mirar això... que les coses a vegades,  ostia! Potser estàs al moment menys adequat, 

potser una notícia més petita pot fer-se més gran... és jugar una mica. 

Però si que és cert, que la pàgina web, Facebook, Twitter... us ha donat a conèixer més? Us 

ha ajudat? 

No sé si ajuda o no, al final és com tot. Vas allà perquè hi ha la gent però està molt sobrevalorat. 

Hi és tot si ho busques, però el més important no és arribar a la gent que et busca, sinó que al 

gent et trobi. I amb aquest sentit, el Facebook, com a mínim, si no entres en promoció de 

pagament, a Facebook la gent no et troba. I per tant, jo ara ja tinc moltes reserves a Facebook 

que m’atabalen. 

Llavors, al vostra manera de donar-vos a conèixer, quina seria? 

Per mi la clau és no perdre mai de vista que l’èmfasi l’has de posar amb la música. Per mi això 

és allò important. Poden parlar de moltes coses, però si no parlen de la que és important, que és 

la música, no faràs mai res. Per posar-te un exemple. Mira, una tonteria... amb la tonteria del 

sobre d’en Barcenas, un tuit així bastant casolà, d’un dia a les 8 del matí, va aconseguir que un 
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concert de Macrobukake, el primer que feien per presentar el disco, en parlés fins i tot en Josep 

Cuní, que en parlessin a les notícies de Catalunya Ràdio... doncs vam dir, amb l’entrada de 5€, 

qui ho proti en negre i dins d’un sobre, li deixem per 3. Vam fer aquest tuit de merda, i aquell 

dia en Josep Cuní va dir “Macrobukake” que això ja ens fa il·lusió. Vull dir... bé, coses 

d’aquestes que estna molt bé, però que no passa de ser una anècdota. Però al final, Josep Cuní 

va dir Macrobukake, però tothom qui va escoltar Macrobuakake, que escolta Josep Cuní va 

pensar què és aquesta freakada. Doncs bé, de vegades aquestes coses no passen de curiositat no? 

Lu important és que cada música arribi a qui li pot agradar. I això és enginyeria, és allò...  
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Entrevista transcrita Francesc Cassú (Director de La Principal de la 

Bisbal) 

Des dels principis de la Principal de la Bisbal fins ara, ha crescut en nombre de musics? 

Sí, clar. O sigui, a la bisbal va néixer com a cobla. Aleshores com a cobla eren 12 i ara 

continuem sent 12 musis de cobla però l’evolució al llarg de l’historia provoca que es passi de 

cobla a cobla orquestra, per tant, en aquella plantilla inicial que de fet, és la mateixa d’ara, hi 

hem d’afegir la plantilla de cantants i la plantilla de tècnics. Que òbviament a finals del segle 

XIX no hi eren. 

I això ha provocat que es perdés una mica l’essència del què era? 

No, perquè la cobla sempre ha sigut la cobla com a orquestra sempre ha sigut l’eix vertebrador i 

ho continua sent ara. Nosaltres estem celebrant ara 125 anys, malgrat això, la cobla segueix sent 

l’eix vertebrador. Ha canviat la societat, ha canviat les feines, la tipologia de feines, però la 

cobla continua sent la gener adora de tot plegat. 

Heu ampliat l’espectacle en concert, cobla i ball. Com ha estat aquesta trajectòria? 

La cobla quan es va... a finals del segle XIX la cobla era la única orquestra que hi havia. Amb 

aquest orquestra es feien les sardanes però també es feien els balls. El concert, diguéssim, que 

en aquella època no existia. Després, amb l’efervescència dels anys 20.30 de les orquestres 

americanes, comencem a aparèixer instruments nous, la bateria, el trombó de vares, el saxo, els 

violins.. i les cobles en aquell moment es reconverteixen, i a poquet a poquet es van 

transformant en cobles orquestra. Es a dir, el tio que tocava la tenora doncs li tocarà tocar el 

saxo, hi haurà algú que haurà d’agafar la bateria, hi haurem d’afegir un cantant... i això poquet a 

poquet es va consolidant i va quedant aquesta duplicitat de feines que són les sardanes per una 

banda i les ballades de sardanes, i els balls. 

Ràpidament, es crea l’actuació de concert perquè els concerts culturalment i històricament 

sempre han format part de les festes, i en aquest sentit a través de l’orquestra clàssica, és a dir, 

amb violins, flautes, clarinets... amb tota aquesta tipologia d’instruments es crea un repertori 

clàssic, i es comencen a fer els típics concert de ben dinat. Clàssics per tant. Sense cantar, sense 

cap tipus de microfonia. El que es feia en els cafès. 

Tot això evoluciona, es comença a tocar en locals més grans, es comença a necessitar 

necessitats tècniques, equips de so, els cantants comencen a agafar importància, i començar a 

aparèixer els concerts lírics. Els concerts on qui comença a tenir importància és el cantant enlloc 
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del musics. I els cantants aleshores agafen el protagonisme que tenen en aquest moment. Que 

les orquestres ja tenen 3 o 4 cantant, que les noies ja apareixen a finals dels 70, o una cosa així, 

abans no i comencen a haver-hi aquesta dualitat. Convertint-se de fet, el concert en una de les 

peces claus de les grans festes majors. El ball hi continua sent. Les audicions catalanes hi 

continuen sent, els actes religiosos també´,e però el concert en aquests moments és l’acte més 

important. I per tant clar has de preparar-te per tots aquestes diferents comeses. 

Amb què és el que més respon el públic? 

En aquests moments amb el concert. M’has dit que eres de Santa Coloma no? ... Omplir un 

auditori de Girona, omplir un auditori de Barcelona, son gentades molt important. Doncs 

aquesta gentada són els que totes les orquestres tenim en aquest aspecte. Això vol dir, gent 

asseguda mirant. No gent ballant o gent en una berbena ballant el què sigui, la cúmbia el pas 

doble o allò... no, allà, tota aquella gent asseguda mirant a l’escenari a veure què fas. Per tant, 

òbviament has de cuidar tots els aspectes, des d’oferir un bon concert de música, fins a treure 

rendiment dels teus solistes, fins a oferir una bona posta en escena fins a tenir un bon vestuari, 

fins a posar-hi cada vegada més l’element multimèdia, ja sigui pantalles ja sigui llums, ja sigui 

un bon equip de so, els tècnics per tant, es converteixen en elements importants, els cantants, 

també, i per tant, normalment aquest amb una gran festa major, el concert de l’orquestra sol ser 

el punt àlgid. 

Creus que les sardanes segueixen tenint el mateix paper que anys enrere o s’està perdent 

aquest costum? 

Clar ara no, la sardana segueix un mica el moment històric que toca. Quan va aparèixer... quan a 

finals del s. XIX la sardana rep l’impuls, va relacionat també amb la renaixença catalana, 

després aquesta efervescència catalana de principis de segle XX va relacionada amb el fet de 

que la sardana s’expandeix des de l’Empordà s’expandeix fins a Barcelona, sobretot. A 

Barcelona amb els grans intel·lectuals comencen a creure-hi, es a dir, els poetes comencen a 

escriure sobre la sardana, els grans musics comencen a escriure sardanes, etc. i es converteix en 

un element clau que desgraciadament les conseqüents dictadures s’encarreguen de tirar per 

terra. Clar, franquisme, les sardana sobreviu com qualsevol altra element i en el moment de la 

restauració de la democràcia torna a fer una efervescència, aquesta dura 5 10 anys, després pot 

tornar a baixar, mes o menys, i ara que estem en èpoques independentistes té un altra vegada 

una certa tirada i una certa tendència. Hem passat èpoques dolentes, èpoques en què potser es 

mirava més cap a altra sectors, sempre hem tingut l’etiqueta d’espardenya i barretina, i per tant, 

de ser una cosa com antiga, carrinclona, de gent gran, però a l’actualitat tenim alguns aspectes a 

favor, un és el moment històric que s’està vivint, l’altre és que els musics de les cobles són 
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joves, ben preparats, poden estudiar de manera oficial el seu instrument, és a dir, fan la carrera 

de tenora, o de flabiol o de... i surten per tant, llicenciats del seu instrument. I això fa que tenint 

evidentment uns coneixements tècnics, teòrics i una preparació que un músic de l’any 30, o de 

l’any 50 o 60, 70, evidentment no tenia. I que antigament quan les cobles tenien el problema de 

que eren normalment gent gran, ara és el revés, ara és gent jove. I per tant, en aquest aspecte, la 

sardana va una mica fluctuant conforme el moment que estem vivint. Fa anys que es diu que la 

sardana està en crisi. Però és que en fa tants, que potser en fa 40. Aleshores quan fa 40 anys que 

una cosa està en crisi, deu ser que no hi està. És que senzillament és així, fa anys que diuen que 

els sardanisme està formada per gent gran, i això arribarà un moment que clar, aquesta gent gran 

es morirà i s’acabarà però clar, si fa 40 anys que està formada per gent gran, vol dir que aquesta 

gent gran si que s’ha mor,t però s’ha regenerat, i en certa manera és com aquell que diu que a les 

discoteques no hi va gent, i això fos un gran problema. No, cada història té el seu moment, 

cada... així com els que tenim nens petits ara coneixem tots els de Disney, ens coneixem tots els 

parcs infantils i temàtics, i tot això, i com aquell qui diu no anem al cine més que a veure 

disseny, doncs abans això no havia passat, i després d’aquí a un temps potser no passarà. O 

sigui, en aquest sentit jo sempre veig una mica l’ampolla mig plena. El que passa que sempre hi 

ha els que poden reivindicar determinades coses, però s’haurien de reivindicar altres problemes 

no pas aquests. 

És una formació amb molta història. Aquest any es compleixen 125 anys. No és fàcil. Com 

s’encaren els propers anys? 

Mira, jo sempre dic el mateix quan em fan aquesta pregunta. Que és que, de la mateixa manera 

que hem fet allò altra. De l’única manera que hem arribat als 125 anys és pencant., és treballant, 

i encara el 126 és exactament igual. És a dir, nosaltres som les cobles en general i nosaltres per 

damunt de tot, som entitats que no hem tingut mai una subvenció, ni hem sigut mai assalariats 

de ningú, ni hem hagut de dependre mai de cap tipus d’institució, som supervivents en tots els 

aspectes. Què vol dir això? Que més o menys ens ho hem fet nosaltres mateixos, no som ni 

empresa, no som ni sindicats, no estem ni sindicats. Però som.... som.... totes les cobles han anat 

subsistint a base de treballar, d’intentar fer la feina més bé possible, de reconèixer que el país és 

un país festiu i que per tant necessita aquest caliu, que actualment amb la crisi no tens mes 

remei que posar-hi imaginació, moltíssima imaginació perquè sinó en fi, la crisi s’ha important 

un piló d’orquestres, i un piló d’agrupacions i nosaltres doncs hi hem de posar imaginació i 

afrontar cada un dels reptes, ara el 125 perquè ha sigut un any rodo, però l’any que ve seran 126 

i l’haurem d’afrontar igual, posant-‘ho una mica el que s’ha de posar. 

 



Generació bisbalenca del 77: Retrat d’una historia musical 

 

 

145 
 

Però ara mateix en quin estat de salut es troba la Principal? 

Tenint present que venim d’any de crisi també, jo crec que estem bé. Aquest any de l’aniversari 

haurà sigut o haurà estat un bon any, perquè és clar... és a dir, nosaltres depenem d’ajuntaments 

que ens contracten, d’agrupacions que reben subvencions dels Ajuntaments, d’institucions que 

reben subvencions de Generalitats o del que sigui, és a dir, depenem de tothom qui la crisi ha 

anat retallant, i en conseqüència hauríem d’haver llepat de tots costats, i de fet, així ha estat, i 

hem baixat la contractació totes les orquestres en un tan per cent bastant remarcable, però per 

altra banda, hem anat subsistint a mida de canviar una mica la filosofia. Si ara, doncs, no era 

allò de que estava assentat aquí esperant que sonés el telèfon perquè sortís una actuació, ara és 

agafar el cotxe i moure’t, és fer anar les neurones i plantejar espectacles, vendre espectacles, 

vendre històries noves, fer un altre tipus de feina. És posar-hi imaginació en definitiva. 

Per què la principal ha viscut moments crítics m’imagino, amb tants anys d’història? 

Si, el que passa que no ha sigut mai una institució que... gràcies als musics, perquè és clar, no és 

gracies a ningú més que els musics, no ha sigut mai una institució que hagi perillat, exceptuant 

els moments en que vertaderament va perillar tot com era la Guerra Civil o com eren aquestes 

coses. Aleshores si que allà és clar... però tot i així, tot i aquests moments, ha continuat actuant, 

perquè la gent, al fi i al cap, necessitava de fer una ballada de sardanes, i en un moment 

determinat un ballada de sardanes tampoc passava res, i tampoc era... que hagués d’estar 

necessàriament prohibida. O sigui que, la orquestra, la cobla va néixer ja com fent una mena de 

selecció natural de bons musics que es van ajuntar sortint d’aquí, sortint d’allà per crear això. 

amb dos tres anys es va convertir en la primer acobla del país ja, i aquest esperit i aquest orgull 

s’ha anat traspassant d’un music a un altre, i jo crec que això és lu important. 

Què vol transmetre la formació a la gent? 

Depèn una mica de la tipologia de feina que fem, però per bé general primer nosaltres som 

festius, no som reivindicatius, sinó que som festius. És a dir, el que oferim és que la gent quan 

ens vingui a escoltar d’una manera o d’una altra s’ho passi bé. Després cada tipologia té el seu 

objectiu és  adir, si tu vens, vas a fer una ballada de sardanes, el que vols és ballar i ballar bé, 

per tant, diguéssim que si el músic està quiet tocant el seu instrument doncs no passa res perquè 

és el que ha de fer, tocar el seu instrument i que el conjunt soni bé perquè la gent balli. Si el que 

vols és fer un bon concert de festa major potser estant el music quiet ja no n’hi ah prou, i aquest 

music s’ha de saber moure, o ha de saber baixar a baix i fer un solo, ha de saber fer ‘risan el 

riso’ o qualsevol cosa d’aquestes. Hem de saber extreure partit de les condicions, el cantant no 

solament ha de cantar bé sinó que ha d’anar guapo, les noies han d’anar elegants, hem de fer 

participar al públic, hem d’estar més pendents del què la gent esperem que vegi... tota una sèrie 
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d’objectius. En el ball, el mateix, oferir un bon espectacle, etc. i per tant, de certa manera ens 

adaptem i intentem fer vestits a mida de cada situació.   

On assageu? 

En aquests moments assagem a Sant Gregori. I ocasionalment a la Bisbal. Si que és veritat que 

històricament no s’hi ha assagat mai massa a la bisbal. Per manca de local, però quan es va 

acabar el Mundial, que és el centre cultural de la bisbal en aquests moments, l’orquestra ja 

s’havia habituat a assajar per aquí. Nosaltres... ara fa 3 anys que portem un music fill de la 

bisbal, però fins ara, històricament no n’hi havia hagut mai cap. Ni els fundadors.  

Com és? 

Perquè la Bisbal és una capital de comarca i en el moment en què es van formar aquests músics 

van agafar el nom de la bisbal com a nom important però va coincidir que no hi havia cap fill, 

tots eren de pobles del costat, de Calonge, de Torroella... i nosaltres el que si que feien els 

musics ne aquella època era anar-hi a viure. Perquè a aquella època si que s’assajava a la Bisbal, 

si que a l’entorn de la Bisbal s’hi actuava moltíssim. Ara no, ara clar, tenim musics de per tot 

arreu, tenim musics de Berga de Tarragona de sitges de Barcelona, de per aquí òbviament, i per 

tant intentem buscar... la bisbal no és fàcil d’anar-hi. No és un lloc que diguis, agafo 

l’autopista... 

I per tant, sempre intentem assajar a un lloc una mica cèntric i de fàcil accés. 

Quantes hores hi dediqueu? 

Nosaltres assagem un dia a la setmana,  i aquest dia depèn pot ser de 4 hores o d e8. 

Quants sou? 

13 músics de cobla, 3 cantants, teclista i 5 tècnics. 22. 

I el repertori com l’escullen? 

Nosaltres funcionem per comissions, és a dir, cada àmbit de l’orquestra està regit per una 

persona i hi ha un equip directiu format per cinc persones. Àmbit vull dir, jo sóc el director 

artístic, hi ha una persona que s’encarrega de la contractació, una persona que s’encarrega de 

l’economia. Aquestes són les tres grans àrees. Després hi afegim dos persones més del col·lectiu 

i fem una mena d’equip directiu de 5 persones. 

Després, hi ha diferents comissions per cada història, i evidentment de la comissió de repertori 

és probablement la comissió més important de totes. La comissió de repertori la formem jo, sóc 
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el responsable com a director artístic, i després hi ha 4 musics més que no són necessàriament 

els de l’equip directiu sinó que són gent que poden tenir més o menys certa gràcia o certa visó 

comercial o el que sigui, aleshores ens reunim i de cada àrea, cobla concerta, ball, de cada area 

comentem la jugada, què ha funcionat, que no ha funcionat, què ha faltat, què podríem fer i 

comencem a dissenyar el perfil de cada any. 

I els referents musicals que s’inclouen a aquest repertori? Punts  a seguir? 

Si és clar, en podem tenir alguns. Hi ha grans orquestres, des de les orquestres d’aquell temps 

com podia ser el raiconig o el james lagh o com podia ser ara el violinista aquest Andre... bé, 

orquestres que en certa manera tenen gran espectacle muntat en pla mundial, fins a després, clar, 

a coses que nosaltres podem veure i que intentem sempre ser creatius innovadors, oferir una 

tipologia d’espectacle diferent o coses que veiem d’altres orquestres, que diem: osti doncs això 

funciona hauríem de fer-ho. En fi... diferents qüestions que després clar, l’experiència no... quan 

fa anys que fas això, aj tens una experiència a l’esquena que diu doncs això funciona i això no. 

Són molts components els que formen la banda. Hi ha moments complicats o difícils que 

perjudiquin el què és la formació? 

Nosaltres som musics, i els musics està clar que compartim moltes hores. Antigament encara 

més, fins i tot dormien junts. Ara no, ara pràcticament, com que nosaltres ens movem a àmbit 

Catalunya actualment amb les comunicacions que hi ha anem a dormir a casa i no hi ha 

problema. És evident però que tu pots estar treballant a un col·lectiu de professors o empleats de 

banda i aquesta gent no els veus en calçotets en ta vida, els musics si. Els musics ens canviem a 

cada dos per tres, i amb això et vull dir que hi ha un grau d’intimitat una miquet amés elevat. I 

això sempre provoca que la confiança fa fàstic de vegada no? I per tant, som gent que 

acostumen a dinar moltes vegades junts, a sopar moltes vegades junts, a mantenir moltes hores 

junts, hores una miqueta més intempestives, viatges junts... i clar, el “roce hace el carinyo” però 

també provoca altres coses. 

Però a veure, la gent que està en aquesta orquestra és gent experimentada, gent que no 

únicament és un bon instrumentista sinó que quan els fitxem considerem que són persones 

vàlides per anar pel món i per tant intentem això. és evident que com amb tot, amb tots els 

àmbits hi ha les nostres trifulgues i les nostres baralles per fer entendre les coses, a vegades. 

Creus que les xarxes socials us han ajudat a conèixer-vos més? 

Sí, jo crec que sí. Jo crec que les xarxes socials en els col·lectius els ajuda. Així com crec jo no 

tinc Facebook ni tinc Twitter perquè a mi m’atabalaria moltíssim. Així com que crec que hi ha 

determinades persones que els hi pot arribar atabalar el fet d’haver d’estar al dia constantment... 
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crec que per un col·lectiu que està en el comerç, que està al mercat el Facebook sempre ajuda. 

Jo com a mínim el Facebook de la orquestra me’l miro i me’l llegeixo, i m’assabento de coses 

que no sabia o per exemple la persona que ho porta, que s’encuida molt, doncs està molt al cas 

de tots els retalls de premsa, de totes les històries que les penja allà... és una manera fàcil de 

sentir-te comunicat amb la gent. I de pas és un canal de comunicació que si la gent vol tenir 

alguna cosa a fer... a veure, antigament tenies la pàgina web i ara també la continuem tenint,. 

Però ara potser la pàgina web és més potser un aparador i el Facebook potser és més un contacte 

més directa. Twitter no en tenim, perquè jo també considero que és més per puntualitzacions 

concretes, no és per aparadors comercials com és el Facebook amb aquest sentit. L’instagram 

també podria funcionar més a nivell de fotos, actuacions, coses d’aquestes... amb Facebook en 

fem prou. 

Què va significar per la Principal i pel teu pare que va ser-ne director fins el 88, guanyar 

la creu de Sant Jordi el mateix any que se celebraven 100 anys? 

Si, el meu pare va ser director fins l’any 90, i l’any 88 celebraven el centenari. I aleshores els 

van concedir la creu de Sant Jordi, jo crec que de manera totalment merescuda. Una institució 

d’aquest calibre que arriba a aquesta època, aquesta quantitat d’anys, em semblava absolutament 

normal. És un prestigi, és una demostració de que la feina que has fet ha sigut un camí, que 

vulguis que no, treballes molt pel fet català. Nosaltres que cantem la santa espina’ a cada 

concert, i que diguem ‘ som i serem gent catalana tan si es vol com si no es vol’, ara imagina’t 

el què arribem a reivindicar cada dia. Per tant, en sembla totalment just. Jo ho vaig viure com a 

fill del meu pare evidentment, però també com a públic; i recordo amb molt de carinyo tots els 

actes que es van fer, es va fer al Liceu a Montserrat... i en certa manera, aquest 125è aniversari 

ha volgut ser veu d’aquells moments tant pel simbolisme de seguir-ne uns, com pel simbolisme 

de fer coses diferents a les que es van fer en aquell moment. 

2n Bloc: El paper de la Bisbal 

Quin paper creu que té la música a la Bisbal? 

Clar, nosaltres no tenim relació directa ni amb l’escola ni amb la Bisbal jove, ni amb res de tot 

això, no? Jo et puc donar respostes així...  

El que si que sé és que a l’escola de música de la Bisbal, no sé quantes n’hi ha, però si que n’hi 

ha una que fan Cobla. Llavors, això és degut a la Principal de la Bisbal? 

Escoles de música municipals òbviament només n’hi ha una, que és aquesta. A més a més, porta 

el nom del què va ser el nostre director durant molts anys, Conrad Saló. Aquí, nosaltres hi tenim 

professors instrumentistes de la Cobla o fins i tot, ex instrumentistes que ja van deixar la feina 
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però que encara estan en actiu i que continuen sent professors d’aquesta escola. professors 

actuals i ex professors. I en fi, no és que sigui una mena de cantera, és una escola de música 

normal i corrent, on pel fet de ser de la Bisbal s’hi van implementar de seguida el fet de donar-hi 

classes d’instruments tradicionals, tenora, flabiol, etc... i van muntar-hi una cobla i nosaltres 

sempre que podem la convidem a les actuacions que podem fer a la bisbal, etc. clar, nosaltres 

tampoc som cobla municipal de la Bisbal. 

Llavors, quina relació podem dir que té la Principal amb la Bisbal? 

Hi ha hagut temporades llargues que molt poca. Nosaltres hi anem a actuar sempre, darrerament 

si que hi tenim un tracte més habitual, darrerament vull dir, els últims 15 anys, una cosa així. 

Nosaltres sempre hi anem a actuar per l’aplec i per la festa major. L’aplec és el segon diumenge 

de juny, i la festa major el 15 d’agost. I és això. i després hi hem mantingut algun contacte 

sempre... també ha depès una mica de l’ajuntament que hi ha hagut. N’hi ha hagut de més 

predisposats i ajuntament que menys. Nosaltres considerem per exemple, i jo no m’he cansat de 

demanar-ho, que la bisbal hauria de tenir un lloc dedicat a la Principal de la Bisbal, i no li té. 

Per què tots els directors que han anat passat, n’hi ha hagut algun que fos de la Bisbal? 

Bona pregunta. Jo no, el meu anterior tampoc, el meu pare tampoc, en Conrad Saló tampoc... 

per tant, ja estem als anys 30. Jo diria que no. 

Mira sí, Mestre Soler nascut a la Bisbal. Però espera, que aquest no sé si va ser director o va ser 

director de l’escola de música. Ah no! Si que ho va ser, sí. Josep Maria Soler. 

Què significa per vosaltres la Bisbal? 

Potser podries parlar amb en Ferran Miàs que és l’únic que hi és fill. A més, ell és un bitxo raro 

perquè a part de ser de la Bisbal és jove i aleshores pot donar-te una altra visió. És una alumne d 

l’ESMUC i per tant, és un exemple molt clar de tot això que estàvem dient. 

Quina relació teniu amb Miquel Abras, Jaume Pla i  Sanjosex? 

Nosaltres per celebrar els 125è aniversari vam intentar fer un espectacle amb ells tres, nosaltres i 

ells tres. I fer una mena de... el seu repertori en clau cobla i amb ells actuant, el que passa que 

era molt difícil lligar agendes. A més, en Jaume estava amb aquest canvi de look que estava fent 

i tot això, però si, els coneixem sí, vaja. 
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Per què penses que hi ha tants referents musicals a la bisbal? 

Perquè tota la vida que hi ha hagut una bona escola. Ja des del segle XIX, hi ha determinats 

focus a Girona on sempre hi ha hagut allò que en diuen “ és terra de músics”, santa coloma de 

Farners n’és un exemple per exemple, però l’altre seria la Bisbal, Castelló d’Empúries, 

Peralada... fins i tot, Blanes, llocs d’aquests on històricament hi havia hagut una bona escola de 

música que normalment vol dir que hi havia un bon mestre, però bo, que en aquest cas a la 

Bisbal era el Carreras i Dagas o el Josep Maria i Soler que hem vist, i això genera... el bon 

mestre genera bona alumnes, i normalment els bons alumnes, potser no tots, però molts ells 

acaben sent bons mestres també, i això crea un espiral. I per tant, acabes tenint, acaba 

convertint-se en terra de músics. 

Tots aquesta llocs partien de la base d’una escola, aquesta escola potser era una escola normal, 

d’ensenyança general bàsica, però per les coses que siguin hi havia algú que li agradava la 

música, començava a crear felera en la música o bé que hi hagués directament una escola de 

música. 

Com ha viscut la P.B aquesta nova fornada de musics? Hi ha hagut competència? 

De fet, la principal de la bisbal va néixer una competència. Hi havia el que deien... una mica 

com les colles castelleres, que hi ha la nova i la vella, a la Bisbal també hi havia la Cobla de tota 

la vida i després es va fer la nova, amb la qual la d’abans es va convertir en la vella. Aleshores, 

d’aquesta nova i d’aquesta vella, es va agafar als millors musics i es van ajuntar per fer la 

principal i d’aquí ve el nom. Per tant, aquesta competència sempre ha sigut, ara és evident que 

després a la cobla es va formar la Bisbal Jove que era una cobla que provenia de l’escola Conrad 

Saló, i que després ja es va desvincular, i ara és una cobla igual, que molta gent es pensa que és 

la cantera de la Bisbal, i no, és una cobla. 

3r Bloc, Director: 

Són 8 directors els que han passat aquests 125 anys.  

Que no sigui que hagin agafat els 8 referents. Però ja pot ser. 

T’hi vas posar amb 26 anys, eres molt jove. 

Sí, massa jove fins i tot, jo diria. (47’) però bé, en el seu moment va ser una aposta arriscada que 

va fer aquesta gent i jo doncs mira, podíem dir que estava preparat artísticament per fer-ho però 

és clar, evidentment faltava l’experiència, que és normal. I aquesta experiència l’he hagut d’anar 

assimilant amb el treball i amb això. els meus músics em van ajudar, em van ensenyar moltes 
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coses fins que arriba un moment que tu ja controles, ja domines i per tant, he anat aprenent a 

mida d’anar trepitjant escenari.  

Què li suposa que el seu pare n’hagi estat el director tant de temps? 

Clar, jo ja l’he guanyat en aquest aspecte, perquè hi va estar 13 any si jo ja en porto 21. A més, 

molta gent es pensa que jo el vaig suplir i no el vaig suplir. Hi va haver un director entre mig, no 

s’hereta això. i bé, és clar, jo a més a més sóc un tipus de music diferent perquè el meu pare era 

director però era instrumentista. A la cobla hi tocava, mentre que jo la dirigeixo, jo sóc de 

batuta. També són altres èpoques, però és evident que clar, jo aquesta feina l’he vista, l’he 

mamat, i he conegut el que és bo i el que és dolent, i podríem dir que la inexperiència que tenia 

degut a la meva joventut a l’inici la podia suplir amb l’experiència que tenia amb el què havia 

viscut amb el meu pare. El meu pare m’ha ajudat, encara m’ajuda ara i en certa manera doncs de 

les vivències aquestes que ell va viure i les que anat vivint, m’he anat formant jo la meva carrera 

a part, però és car que evidentment és un referent. 

T’han arribat a comparar amb el teu pare? 

Sí, clar. Però saps què passa? Que som bastant diferents de caràcter, i a més a més, repeteixo la 

tipologia de feina que ell feia és diferent que la que faig jo. Ell a les sardanes hi tocava, jo no hi 

toco, ell dirigia els assajos des de la seva cadira, jo dirigeixo a davant amb la batuta... som tipus 

de musics diferents que hem viscut també en moment diferents. I per tant, per bé que les 

comparacions sempre són odioses a mi no m’han important mai.  

No t’has sentit pressionat? 

No, perquè mira jo sempre he tingut suficient personalitat com per saber torejar determinades 

històries. No hi ha hagut problema. Per altra banda, el meu pare també ho va normalitzar molt 

això.  

Volies arribar a ser director de la Principal? 

Què va. La feina que feia el meu pare era molt més dura, perquè ell si que estava fora molts de 

dies. Aquella època que per anar a Lleida havien de travessar Barcelona i havien de fer aquelles 

coses tant horripilants, jo sempre pensava que no. El què passa que clar, la vida dóna moltes 

voltes i quan comences a acabar els estudis i comences a tenir això i et surt aquesta oferta que 

no te la podies haver plantejat mai, doncs bé, era un moment també que ni teníem massa 

facilitats econòmiques ni hi havia tampoc la facilitat de sortir a l’estranger com es té ara, a 

aquella època, fa 25 anys. I per tant, era posar-te dintre del món professional i fer-ho a més a 

més, d’entrada a dalt de tot, i era molt temptador. I ho vaig acceptar i aquí estic. És evident que 
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clar, et dóna molt de prestigi però a més a més, t’obre moltes persones. És una feina que tens 

molt de contacte amb molts diferents àmbits i amb molta diversitat de gent i això, a mi que el 

que més m’agrada és compondre, per exemple, en aquest terreny m’ha facilitat les coses. No és 

el mateix compondre sent el director d’una orquestra que no sent-t’ho, que saps que tu per 

exemple, pots escriure una cosa i assajar-la amb la teva orquestra. Cosa que si no tens orquestra 

has de començar a demanar favors... per tant, t’obre portes i et facilita en certa manera. 

Amb la Principal viatgeu? A part d’estar a Catalunya en sortiu? 

Molt poques vegades. Aquesta és una de les grans reivindicacions que jo sempre faig i no em 

foten cas mai. Que és que la cobla, ja no nosaltres, nosaltres som la cobla oficial de la 

generalitat de Catalunya, però això va ser un concurs guanyat als anys 30, després amb la 

instauració de la democràcia de Tarradellas ens ho tornen a posar, vam fer 4 coses, però com 

aquell qui diu no fem res més. La cobla hauria de ser la bandera de Catalunya en aquest aspecte, 

la bandera artística, perquè és una orquestra única, que no existeix enlloc més, que sona de 

nassos, que hi ha escrit els grans compositors catalans de tota la història, i aquesta formació de 

13 musics que formen una orquestra amb idiosincràsia pròpia no existeix pràcticament en tot el 

món., i en canvi a la que surt 4 demés i amb 4 històries, els comencen a donar totes les 

oportunitats del món. Crec que la generalitat hauria d’estar sempre acompanyada per aquest 

tipus de música. Però no em fan cas. 

Què significa per tu ser el director d’aquesta Orquestra amb tant de renom? 

Utilitzaré paraules que ja he utilitzat: Prestigi, responsabilitat i molta feina. Orgull. Un cop 

comences a portar el pes a les esquenes, perquè clar, ara tu ja tens una etapa, òbviament quan 

hauran passat 2’0 anys ja es parlarà de la teva etapa a la orquestra. Tens l’orgull i el pes de la 

responsabilitat, però bé, jo en aquest aspecte no sóc massa presumptuós, sinó que el que faig és 

pensar “tu, la setmana que ve què tinc?, assaig, això, allò altre, partitures, feina aquí..” i això és 

el que faig. Però clar, evidentment amb tot l’orgull que suposa haver-ho conduit fins ara i 

continuar-ho conduint fins que em deixin. 

I un cop ho deixis quin llegat voldries que quedés teu? 

Jo, sempre em plantejo a cada concert que jo musicalment hagi estat content. Després podrà 

haver-hi gent que li haurà agradat o que no li haurà agradat. Gent que haurà considerat el 

repertori encertat o no, gent que haurà considerat que estem en una bona època o que no, però 

com a mínim jo, personalment, me’n senti... hi ha hagut algunes vegades que no m’hi he sentit i 

m’he revelat contra això i he fotut algun cop de puny que ha pressuposat prendre decisions 

importants. I aquestes decisions sempre han sigut bones i han sigut positives per tot plegat. 
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Tampoc em plantejo grans qüestions perquè normalment ... jo sóc professor del conservatori de 

Girona, i en certa manera aquest altre aspecte pedagògic també m’omple. Però, la tercera pota 

d’aquesta feina meva, que és la de director, pedagog i compositor, és la que més m’agrada i la 

que menys tinc temps de fer. però, el compendi de tot plegat és una mica el que a mi m’importa. 

Tenir-ho amb la orquestra el prestigi suficient com per haver deixat petjada em sembla que 

desgraciadament haurem de deixar esperar temps i veure-ho amb perspectiva i tal. A més, estem 

en un país en què la gent no sol vanagloriar la gent en vida sinó que s’ha de deixar esperar 

temps. Per tant, com que no m’importa això, i quan jo ja no hi sigui tan me fa, el que 

m’interessa és que em senti satisfet, content del dia a dia. 

És fàcil sortir als mitjans de comunicació? 

En el nostre cas no, perquè normalment no som interessants. Hem de cuidar-ho molt i hem de 

donar-los peixet. Els hi hem de donar coses... ara darrerament amb l’aniversari hem sortit 

moltíssim. L’excusa de l’aniversari ha provocat concerts diferents, espectacles diferents, nous, 

més creatius i això i en certa manera si que els agrada. Rodes de premsa, notes de premsa, totes 

aquestes coses que en el nostre món és més estrany, n’hem aconseguit extreure bastant. L’any 

que ve ho veurem. L’any que ve ja som 126, ja no som importants. Però bé, intentem sempre... 

no sé, quan en fem 130 doncs farem alguna altra cosa. 
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Entrevista a Jordi Gasull i Elena Aguilera (Escena Bisbalenca) 

Relativament a partir d’aquí, es va crear en el seu moment aquest cd, englobant tot el que són 

musics, que en aquell moment sonaven i començaven amb el que és el projecte bisbalenc, i a 

partir d’aquí es va donar capítol del nom d’Escena Bisbalenca. A partir d’aquí va quedar aturat. 

A nivell de promoció hi ha varis artistes que ‘s’han anat coneixent, i així... i bueno, molts 

mitjans també han agafat han titllat de l’escena bisbalenca quan parlen de musics de la bisbal. 

Va quedar una mica aturat el tema d’escena bisbalenca, si que han anat sortint grup però com a 

projecte o així ha queda una mica aturat. Quan jo vaig entrar, una mica el què posàvem, era.. 

volíem recuperar una mica el projecte escena bisbalenca i consolidar-lo una mica com a marca 

bisbalenca, marca musical. Això a la llarga en un futur. Doncs és el que estem fent. A partir 

d’arrel de l’any passat vam decidir apostar-hi fort. I vam creure convenient doncs, engegar un 

seguit de projectes que penjarien del que és la marca escena bisbalenca. Intentar a la llarga anar 

consolidant una mica aquesta marca. 

Qui la forma? Vosaltres dos? 

No, escena bisbalenca... no es pot unificar perquè és un projecte de llarga durada. Nosaltres en 

podem ser una mica els tutors del projecte, però els tutors i prou. 

No és una entitat? 

No, no és una entitat. Jo crec que escena bisbalenca hi cap tot els musics de la bisbal. Ara 

mateix no, no... al cap davant de l’escena bisbalenca i som nosaltres potser perquè estem 

engegant el projecte, però precisament, mira abans de... les reunions que hem tingut amb musics 

i així, volem que es consolidi una mica i que ells també hi aportin el seu... i que s’ho agafin i 

que s’ho creguin. 

Però vosaltres en sou els encarregats, no? 

Si una mica els tutors si. Jo en diria tutors, perquè com que és un projecte que s’està recuperant, 

i és una projecte a llarg plaç, a nosaltres… particularment ara a mi el que m’agradaria és que si 

d’aquí a dos anys i sóc o no hi sóc, aquest projecte seguís endavant, per això els vaig demanar 

una mica en ells aquest que agaféssin part de compromís, d’autoorganització una mica, de si 

podia sortir algú que tirés una mica del carro, independentment de l’ajuntament, però que 

d’aquesta manera aconseguiríem la continuïtat del projecte.  I jo crec que és una de les maneres, 

que si entra un altre, també és més fàcil continuar el projecte si des de fora ja ho estan treballant. 
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Com es finança aquest projecte?  

Ara mateix, ho financem directament des de l’àrea de joventut. El que són els projectes que 

s’estan portant a terme, però ja et dic, això ha de ser una marca de promoció a nivell de música 

de la Bisbal. 

Què s’ha de pagar? Els grups són en col·laboració? 

Ara entrem en el que són projectes dins l’Escena Bisbalenca. Vam començar engegar-ho l’any 

passat donant veu que recuperàvem el projecte escena bisbalenca. I organitzant un concurs 

musical per la festa major, el primer dia, i una mica l’aposta era aquesta. Musics de la bisbal que 

tinguessin la oportunitat de presentar-se a un concurs, i el guanyador feia una petita aportació de 

en qüestió de material musical, i així. Va anar molt just, perquè de temps vam anar molt justos, 

però bé, ja el vam començar a engegar una mica i la gent va començar a veure què era l’escena 

bisbalenca. A partir d’aquí el vam engegar i la idea és continuar-ho, doncs, a totes les festes 

majors que vinguin. La idea també era que només es poguessin presentar musics de la bisbal. O 

sigui, un concurs musical expressament només grups de la bisbal, on mínim hi ha d’haver una 

persona que sigui de la bisbal, per això dic que el projecte escena bisbalenca inclou tots els 

musics de la bisbal independentment de si fan musica pròpia, o versions, o fan musica de cobla i 

inclou tots els àmbits diferents de música. 

I una mica era la idea aquesta, i vam començar engegant aquest projecte de concurs musical des 

de l’àrea de joventut, i a partir d’aquí vam donar la oportunitat després a la gent que s’havia 

presentat al projecte més altra gent que potser no s’havia enterat a la creació d’un altre cd, 

d’escena bisbalenca, tal i com s’havia fet el 2007. I arrel d’aquí doncs al setembre vam treure la 

proposta a nivell de xarxes socials, vam fer arribar als musics de la bisbal que hi havia aquesta 

proposta de realitzar un cd promocional encarat a tots els musics de la bisbal, on volíem que hi 

hagués cabuda a tots els àmbits que hi hagi, independentment de si fan música pròpia com si fan 

versions. Consideràvem que els musics que fan versions també són musics que s’inclouen a 

l’escena bisbalenca. Encara que no tenen temes propis... també donar una mica la incentivació 

aquesta, perquè no a ala llarga puguin realitzar temes propis o el que sigui... 

Per què a part de fer aquest cd i d’organitzar el concert de festa major, fa alguna altra 

cosa Escena Bisbalenca? 

Ara mateix ho estem engegant. És una cosa que estem fent passos. Ara mateix hem estat del 

setembre fins ara gravant el tema del cd. S’han gravat tots els grups. De fet, només en queda un 

per gravar que és, en principi... la idea del cd era promocionar el que són els grups emergents de 

la bisbal. En principi els grups consolidats que tenen contracte discogràfic, van creure 
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convenient que no hi sortissin, però si que hi volien que hi sortissin indirectament. O sigui, no 

que  realitzessin una cançó pròpia en aquí, perquè bueno, volíem donar prioritat el que és el 

grup emergent però si que volien que també hi tinguessin cabuda dins el projecte escena 

bisbalenca. I per això fem una cançó representativa de... que precisament faran una versió de 

Lou Reed en Miquel, en Carles i en Jaume, tots tres junts. Que la gravaran el dia 3. I tal qual, 

creiem que pot ser un potencial també de cares al cd, a fer una mica arribar més a la promoció. 

I una mica l’objectiu de fer el CD és aquest, doncs, a nivell promocional crear una incentivació 

de cares als joves, a realitzar música i veient també una mica els seus referents, potser més 

locals, que puguin a la llarga crear temes propis. I després també posar una mica en situació el 

que és l’estat musical a nivell català o a nivell d’estat. i també una mica donar la oportunitat a 

que nanus joves que mai han estat a un estudi de gravació poguessin anar allà i veure i estar en 

un estudi de gravació professional, i que això els provoqués una incentivació particular. I crec 

que ha funcionat molt bé. 

Quin és el procés de selecció d’aquests grups? 

Una mica es va acotar... també hem tingut sort. Perquè hi ha 20 grups, 19 grups més la cançó 

aquesta que gravaran ells tres, però es va donar peu al procés d’elecció, ja et dic, va donar la 

casualitat que no vam haver de dir que no a ningú, mentre nosaltres tenim clar més o menys,  el 

principi havíem contat uns 11 o 12, però s’hi van afegir grups també és el que volíem, i va donar 

la casualitat també que mentre el cd doni, el k son 80 minuts, doncs també hi té cabuda tothom. 

Hi ha donat la casualitat que ocupem gairebé tot el cd. Vull dir... per això, el cd en sí, és una 

cosa que a nosaltres ens agradaria que a la llarga es continués fent, però no és una cosa que 

puguem fer anualment. Per què clar, anualment també hi hauria els mateixos grups sempre. 

Pot ser que pel Facebook hàgiu posat que algun grup no ha pogut gravar? 

Hi ha dos grups que no han pogut gravar, però per motius del mateix grup. Per motius de que no 

podien per qüestions de dates, o que ells mateixos no podien. O fins i tot, hi ha un grup que no 

ha volgut, perquè encara que acceptàvem grups que feien versions, ells mateixos no volien 

promocionar-se com a grup de versions, però igualment només feien versions. “Perquè encara 

no fem temes propis després si que ens interessarem”. Però això no vol dir que estiguin fora de 

l’escena Bisbalenca. Això és un projecte concret dins d’escena bisbalenca. Podem dir que 

escena bisbalenca és la marca i a partir d’aquí van penjant varis fils, la creació del cd, concurs 

musical, de cares al gener tenim ganes de fer xerrades, de cares als musics possibles 

desconeixença en seguretat social, SGAE, coses d’aquestes... doncs, donar facilitat a la gent que 

es vulgui formar una mica més en aquest món. 



Generació bisbalenca del 77: Retrat d’una historia musical 

 

 

157 
 

Aquest concurs ha començat aquest any? 

Sí. És el primer any que es fa. 

I teniu la intenció de tornar-ho a fer? 

Sí. Es presenten uns quants grups i...  

A aquí si que hi va haver un procés de selecció de 3 grups, bueno, en aquest cas van ser 4, 

perquè dos van quedar empatats. I el jurat va decidir que actuessin 4 grups. Es v adonar mitja 

hora ¾ d’hora i a partir d’aquí es va fer la valoració final. 

El premi era aparèixer al cd i un preu... una d’això econòmica. 

M’has dit que els musics que hi poden aparèixer a aquest disc, han de ser de la Bisbal, 

almenys n’hi ha d’haver un. Per què no podria ser que fossin de Corçà...? és un exemple. 

Algun poble d’aquí al costat. 

Sí, però tal com d’això, raro és que hi hagi un grup de fonteta o de Corçà i que no hi hagi cap 

membre de la Bisbal. Hauríem d’estudiar-nos-ho... però és estrany. 

Llavors demaneu les dades... 

Tots ens coneixem més o menys. És allò... s’hauria de valorar. Corçà, Fonteta, estem parlant del 

radi de proximitat que és molt... 

S’escull un estil de musica en concret o pot variar? 

No. 

Tot és en català?  

No. Hi ha força cosa en anglès. L’altre dia precisament vaig estar a l’estudi de gravació i vaig 

escoltar totes les peces que s’han gravat i hi ha força coses en anglès. Però d’àmbits 

completament diferents, allà amb el cd, allò que hem tingut el llistat i dir osti com ho fem això? 

Perquè clar, hi ha pop independent hi ha punk, hi ha heavy, hi ha folk, hi ha havaneres, hi ha 

noies a capella... hi ha una mica de tot. 

Per què heu triat els Juglans Music? 

Per coneixença. Buscàvem un estudi a l’entorn. Si que havíem demanat a Palafrugell que també 

hi ha un estudi de gravació. Però per espai, teníem ganes de buscar un estudi professional, que 
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per espai ells també poguessin d’això... a nivell de Palafrugell, a Can Genís que tenen aquell 

petit estudi de gravació i... vam creure convenient de buscar un estudi professional. 

A més els coneixíem i així, vam demanar pressupost, ells es van mostrar interessats en el 

projecte escena bisbalenca, de fet van patrocinar el concurs musical, i el cd també. Col·laboren 

bastant... 

On el podem trobar aquest CD? Aquest del 2007? 

En tenim aquí però... no es ven. És un disc promocional. I aquest també està enfocat així, és 

promocional. El que se’n farà és una presentació aquí a la Bisbal a principis de febrer, la idea és 

a principis de febrer, falta que acabem de tenir el disseny però esperem aquest gener per 

rematar-ho. I la idea una mica és de cada grup donar-li un tant per cent de cds i després 

nosaltres, aquí, des de l’ajuntament enviar a ràdios a teles, fer el que és promoció del disc. I a 

partir d’aquí nosaltres també en tindrem. Està més enfocat en disc promocional. Ja saps que en 

temes de drets i així... vull dir, també varia. Si es disc promocional és una altra cosa. Si es disc 

per vendre has de pagar uns canons, i vam creure convenient fer-ho promocional i així. 

Quina és la vostra relació amb en Carles, en Miquel i en Jaume? S’han fet servir per tirar 

del fil? 

En aquesta recuperació de l’escena bisbalenca no. El que passa que també és una cosa que es 

demana a nivell de musics, no es demana formalment, però si que veus que hi ha un gran ventall 

de musics i d’àmbits diferents a nivell musical i potser els faltava una mica... a nivell de 

promoció, jo crec que faltava. Però clar, ells tres directament no han tirat del carro d’això. El 

que passa que si que indirectament han tirat del carro perquè potser han fet que molts grups els 

agafessin com a referents. El que passa que jo crec que això ja ve de fa molt temps... 

Helena: és que és un municipi d’arrels musicals. 

Jordi: jo crec que això ja ve del temps de la Tabacalera. No sé si te n’han parlat. Quan es va 

tancar jo devia tenir 14 anys... 

L’ajuntament que hi havia va crear un espai que era Tabacalera i un bar així, més... es portava 

des de l’ajuntament hi havia com una espècie de concessió i a partir d’aquí s’hi feia concerts i 

tal... i des d’aquí es va donar molta promoció. 

Helena: grups que anaven a assejar a la Tabacalera... 

Jordi: i arrel d’aquí també van sorgir grups que en el seu moment també eren bastant coneguts, 

com Komando Moriles, va ser un grup molt reconegut a nivell de l’ska en el seu moment, va ser 
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un dels puntals forts de l’ska d’aquest país. En el seu moment van crear... eren a Catalunya, dins 

l’ska hi havia Komando Moriles i Doctor Calypso. I potser arrel d’aquí també, sempre hi ha 

hagut mogudes a nivell musical. En Miquel, Mazoni i Sanjosé, van començar ells tres en un 

grup que eren ells 3 junts, i a partir d’aquí van crear el seu projecte independent. I a partir 

d’aquí, una mica tots no? I suposo... que una mica tot no? Sempre la bisbal ha estat molt  així 

lligada a nivell musical així ja de molts anys. 

Helena: jo crec que tots ens hem estirat dels cabells, tots els que no hem pogut anar a 

Tabacalera. Que tan de bo haguéssim pogut anar a Tabacalera. 

No us agradaria des d’escena bisbalenca crear una altra Tabacalera? 

No, això és una cosa que va ser en el seu moment. Va tenir moltes coses bones, però també n’hi 

va haver de dolents. Va transcendir, es va degenerar una mica, a nivell de la gent que... i va 

acabar una mica tacant allò... però potser per l’època, que hi havia tema de drogues, alcohol, no 

sé què, es va rodejar una mica tot i es va haver de tancar. Jo desconec una mica el procés, 

perquè em va enganxar molt petit. Hi havia anat jo, en alguna sardinada o així, però clar, jo 

tenia 12 anys i no d’això... Sí, que tothom en té molt bons records. 

És curiós. Aquí a la Bisbal s’ensenya Cobla a l’escola de música, suposo que ve donat to 

per la Principal de la Bisbal...? 

Hi havia Conrad Saló, l’escola de música... Era un gran compositor. I a partir d’aquí, ara hi ha 

una escola de cobla, també s’hi fa escola de música moderna, piano, saxo... 

Quantes escoles de música hi ha a la Bisbal? 

Des de públiques, des de l’ajuntament hi ha l’escola de Conrad Saló. És de música moderna. I 

després ja n’hi ha de privades. Que no sé quantes n’hi ha. Hi ha la Pardo... n’hi deu haver un 

parell o tres. No t’ho sé dir. I a nivell del que deies de Tabacalera, una mica, va acabar això i el 

procés jo crec que la gent es va anar ambientat, potser també com que la gent agafava com a 

referent Komando... els nanos joves de 15 anys que feien ska els agafaven de referència els 

nanos joves. I arrel d’aquí, suposo que s’ha anat fent gros, i després potser també hi ha hagut en 

Miquel Abras, en Sanjosé en Jaume que també... 

Van ser ells qui van venir-vos a dir que volien col·laborar en el disc o vau ser vosaltres qui 

els vau buscar? 

No, això vam ser nosaltres. Per donar una mica més de potencial al CD, vam creure convenient, 

ja que també són musics de La Bisbal i creiem que s’inclouen dins el projecte escena 
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bisbalenca. D’acord que no puguin posar una peça sola perquè haurien de donar prioritat els 

musics emergents, però una peça conjunta crec que podria donar-li un toc especial. 

Qui ha triat Lou Reed? 

Ells. En qüestió d’homenatge, degut que ara, aquests tres dies es fa una homenatge a Lou Reed. 

I aprofitem una mica que ja que d’això... 

Quantes entitats musicals teniu aquí? 

Escena Bisbalenca no és una entitat, és un projecte. És una marca. Helena: és com un sobrenom 

dels musics de la Bisbal. Com a entitat no ho sé eh, a partir d’aquí ho estem treballant ara. I a 

partir del CD, ens volem tornar a reunir tots amb els musics, valorar una mica el cd i fer... el que 

és important és no parar. I a partir d’aquí si surt algú que vol projectar-se com a entitat i estar al 

capdavant doncs encantats, és qüestió de valorar el seu moment. 

In-divendres és una entitat? 

Sí.  Però a nivell d’entitats musicals n’hi ha un munt: Empordà sons, les joventuts musicals, és 

que n’hi ha motes... més de musicals, de culturals n’hi ha moltes. 

I què fan? 

Organitzen concerts més encarats amb la gent d’ska-jazz... hi ha In-divendres, joventuts 

musicals, més encarat a tothom, però més enfocat a música més clàssic, ja sigui jazz, o sigui... 

però bueno, que fan de tot eh. 

Aquestes entitats són de l’Ajuntament? 

No. Són associacions. 

Tlfn. Jordi Perals (Empordà Sons: 686 475 237) 

Joventut musical: Adela (el puc demanar)  

Ells organitzen concerts al mundial, per festa major, pel dia de la musica al carrer que ho fem 

amb joventut també... 

Després hi ha tota la resta de ventalls d’entitats juvenils del poble que sempre estan agafant 

també grups de la bisbal per fer concerts... la gran sort que tenim a la bisbal creiem que tenim 

una mica el ventall aquest d’associacions juvenils i culturals que tenim a la bisbal que dóna peu 

a la realització de molts i molts actes, ja sigui a nivell musical o a nivell d’espectacle. 
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Aquestes entitats mouen gent de tot tipus. El que passa que molts dels actes que fan, són de 

concerts o així, i moltes vegades també s’estira de grups de la Bisbal. 

Com descriuríeu la Bisbal? 

A nivell musical o a nivell de tot? En general. És complicada aquesta pregunta... un poble 

diferent en qüestió, jo crec, un poble autodidacta, sempre hem anat una mica... no? Sempre ens 

hem anat creant molt les nostres pròpies coses. Potser per distàncies, com que sempre... som 

capital, estem una mica aïllats. Ara també és més fàcil però... 

Helena: amb temes de transport públic no estem ben connectats enlloc. En temes d’oci doncs 

ens passa això. 

Quan tenia 18-19 anys si volies anar a una discoteca, amb mitja hora com a mínim anaves a 

Platja d’Aro, a Palamós... i potser el fet aquest, de que les distàncies eren bastant llargues, ha fet 

la bisbal adoptés a nivell cultural i musical, una mica de tot, adaptés el seu propi oci. És a base 

d’entitats. No passa de cada cap de setmana que hi ha alguna activitat cultural o musical a la 

Bisbal. 

Helena: com a molt sentit de pertinença el d’aquí. 

Jordi: Jo crec que la gent de La Bisbal és molt orgullosa de La Bisbal. 

Helena: la gent de la Bisbal és molt bisbalenca.  

A nivell de poble és curiós. 

Helena: La gent és bastant tancada també. Jordi: sí, una mica tancats sí. Però també de la 

mateixa manera que són tancats, una persona de fora, si coneix a algú indirectament o així, se li 

obren totes les portes de cop. Si no coneixes a ningú si que és difícil poder accedir... 

A nivell musical, que em penso que és una descripció que ja havia fet i crec que és molt 

encertada. És com el Liverpool de Catalunya, una mica que van sortint... és curiós que un poble 

tant petit de 10.000 habitants hi hagi tantes formacions musicals i tanta difusió. I bueno, també a 

nivell reconegut, hi ha musics que han arribat bastant amunt en aquest sentit. 

És  molta casualitat que tots siguin del mateix any, del mateix lloc... 

Si si, tots tres van començar al mateix grup i a partir d’aquí van fer el seu projecte personal. 
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Per què creieu que hi ha tants referents musicals a la Bisbal? Per la Tabacalera? La 

cobla? 

Helena: jo crec que és una mica un granet de sorra de cada costat. És estirar... no crec que 

només hi hagi un motiu concret. Una cosa va portant a l’altra, a l’altra... 

La facilitat aquesta de la creació de grups, les persones que poden tenir més inquietuds 

musicals, doncs, com que... potser estiren més endavant. 

Quin paper té la musica a la bisbal? Considereu que és molt important? És un referent? 

Què destaca a la Bisbal? La música? 

Jordi: jo crec que ara mateix sí. Jo crec que és una part destacable de la bisbal. La musica és una 

cosa que mola gent porta interioritzada i que hi hagi varis referents del panorama musical català, 

que estiguin una mica a dalt de tot, jo crec que també li dóna valor. 

I el fet aquest que hi hagi tants grups i que ells tres hagin triomfat i destaquin, creieu que 

porta competència entre ells o hi ha bona sintonia? 

Jordi: Hi ha molt bona sintonia entre ells i entre tota la resta de grups, vull dir... crec que hi ha 

molt bona sintonia, perquè molts fins i tot, no toquen només amb un projecte en concret. 

I també una mica, de cares a la formació del projecte del cd, encara es crea una mica més de 

vinculació entre grups. Per exemple, grups d’àmbits diferents com puguin ser el punk, el heavy 

o així, perquè és un estil de música molt concret, i costa més diversificar-se i tocar amb un grup 

més de pop independent o més... Però era una mica acabar de crear aquest vincle que faltava, 

però de coneixença i d’això ja està. 

A l’hora de promocionar-lo l’enviareu només a la província o també fora de Girona? 

Encara no ens ho hem plantejat. Però a mi m’agradaria que arribés una mica a tot arreu.   

Helena: 

Jo voldria afegir una cosa. Parlar una mica de l’impàs de la primera part d’escena bisbalenca, 

sona jove 2007, i d’aquest any 2013-2014, perquè també hi ha un impàs al mig. També una 

mica com a precedent del cd, i també una mica com a precedent i tenir una arrel musical tant 

antiga i tant reconeguda a la bisbal sempre hi ha faltat un espai d’assaig, que per això també, 

despsrés es va fer un projecte i això d’aquí fora que tenim és un local d’assaig per musics. Una 

mica és l’impàs entre els dos. Primer va ser això, després es va fer el buc d’assaig i després ara 

s’ha tornat a fer... 
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Venen grups a assajar aquí? 

No masses. 

Han de pagar? 

És un preu molt popular. Hi ha molt de locals. 

Jordi: aquí a la bisbal sempre s’ha tirat molt de locals. 

[... tant de bo en un futur hi hagi més llocs on es facin concerts.] 

Des de l’àrea de joventut què feu? 

Portem tot el tema de polítiques de joventut. I a partir d’aquí “Escena Bisbalenca” és un projecte 

més, que nosaltres hi creiem i que en aquest cas l’ajuntament hi aposta perquè això també cal 

dir-ho, la creació del cd ho paga tot directament l’Ajuntament, la despesa del cd. 

Hi ha algun terme d’edat? 

No. S’inclou tot. Sí, perquè és bastant relatiu. Hi ha gent de 40 anys que se sent jove. Si que a 

nivell d’edat podria ser entre 15 i 29 anys... una mica per tot. Fins i tot, ara a arrel d’això també 

hi ha un cd que es va fer que es diu “La Bisbal sona” que engloba un seguit de musiques 

d’entitats de la bisbal. Aquest si que el pots trobar a les botigues. 

Quan es va fer aquest cd? 

2009 o 2010. 

Qui el finança? 

Això es va fer a nivell particular. Érem 3 membres, jo n’era un d’ells. Jo i dos més... perquè ho 

creiem necessari. Ho vam treure de la butxaca, i a partir d’aquí ho vam recuperar. 

Era un projecte amb el qual vam fer a proposta de diferents entitats per fer un recull de cançons 

dels diversos ja siguin gegants, dracs... cançons populars de la bisbal, i que engloben diverses 

entitats culturals de la bisbal.  

On el podríem trobar aquest cd? 

A botigues de la Bisbal. Tots els beneficis que se’n traguessin anirien destinats a activitats 

diverses de promoció d’actes culturals o musicals. 
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El tornaríeu a fer? 

Sí. Però també és allò que hauríem de cercar més musiques... 

Les xarxes socials us serveixen de molt per donar-vos a conèixer no? 

Helena: Sí. És una font de difusió. Gràcies al Facebook pots fer difusió de les coses. Perquè per 

molts cartells que pengis i molts tríptics que donis... 

Jordi: Serveix, però la gent és molt tossuda. Abans no li passa un cartell deu vegades, a la 

desena es pararà a mirar què posa a aquell cartell. I a nivell del projecte escena bisbalenca jo 

crec que se’n farà més ressò quan surti el cd i després fer la presentació del cd, que sortirà als 

mitjans públics, jo crec que realment es descobrirà una mica a nivell d’escena bisbalenca, que es 

donarà més cobertura. 

És fàcil aparèixer als mitjans des de l’àmbit musical? 

A nivell de l’Ajuntament ho tens més fàcil, en aquest sentit. Perquè també et busquen una 

mica... però fàcil, fàcil tampoc és. Un mitjà en concret també ha de creure en la notícia, i si li 

interessa la farà treure i sinó... nosaltres mateixos, des de l’ajuntament a vegades que hem 

volgut fer alguna cosa en concret, no ha sortit perquè en el diari no li ha interessat que sortís. 

I el disseny d’aquest CD? 

Aquest és el del 2007. El va fer en Ramon de Bankrobber. 

I el d’aquest any? 

Ja que era un projecte d’un cd que inclou molta gent diversa i així, la part de disseny també 

volíem que fos així. I que tingués en compte doncs, que en comptes d’encarregar-ho a un 

dissenyador, vam parlar amb l’institut i a veure si des del batxillerat artístic ens volien donar un 

cop de mà i volien col·laborar en el projecte, i a partir d’aquí tenim a una persona que hi està 

treballant. Un alumne de batxillerat artístic. I és el que estem acabant de lligar ara el gener. 

Estem acabant de lligar això. 

Helena: des de fa un parell d’anys, si no m’equivoco, també hi ha un batxillerat musical. 

El del 2007 es va produir des de Bankrobber. Aquesta vegada no hi ha tingut res a veure. 

El 2007 qui portava el tema d’escena bisbalenca? 

Albert Pacheco, era el regidor de joventut. Que ara és regidor d’ambient. 
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Entrevista a Marta Carol i a Lola (Regidores de cultura de 

l’Ajuntament de la Bisbal) 

Quant de temps fa que ocupeu el càrrec de regidores? 

Marta: jo sóc la regidora de cultura i la Lola és la tècnica. 

Quants anys hi portes Lola? 

Jo a cultura des del 98. 

Quin paper té la cultura a la Bisbal? 

Marta: igual que per tota Catalunya. 

Destaca bastant? 

Lola: Hi ha molt bona relació amb les entitats a la Bisbal i organitzem un piló de coses. 

Marta: a nivell econòmic estem en el punt com a tota Catalunya no hi ha cèntims per fer casi 

res. La gran sort que té la bisbal és que nosaltres contem amb entitats culturals que fan moltes 

coes, que ajuden molt, i el paper de l’ajuntament és, a nivell econòmic, ajudar amb el màxim 

que puguem dintre dels moments que estem passant. Però és clar, llavors a nivell 

d’infraestructures ja siguin, equipaments municipal, ja sigui la brigada, ja sigui la policia, els 

carrers... o sigui, a llavors en aquest nivell l’ajuntament intentem donar el màxim. Tenim la gran 

sort la bisbal que és una ciutat amb això que t’estava explicant, amb entitats culturals molt 

potents que fan moltes coses i organitzen moltes coses. Contem també amb músics molt 

importants tant a nivell de nanus que comencen que és una base que són nanus que també jo 

crec que també despuntaran més endavant, i llavors tenim al gran sort que tenim artistes de 

nivell ja més important que fa que això, La Bisbal doncs creixi. 

Lola: i de tot tipus de música, corals... 

Marta: I de tot tipus de música... de tot. Perquè començant per l’escola de cobla que és pel que 

es va conèixer la bisbal en aquí, com a tots els estils. Perquè des que nosaltres vam entrar a 

governar fa tres anys es va començar un festival que es el dorofolk que és música tradicional, 

que aquí també hi estan apuntant. Llavors tenim cors, tenim el cor cresdagues que surt de la 

base d’aquí de l’Ajuntament com un cor municipal, el què passa que han agafat ells 

embergadura, i fan caramelles, serenates... i aquest any, potser fa un any que ja han sortit es gest 

de music, que també és un altre grup que també surt d’alguns membres de musics també d’aquí, 

que em penso que el que és el director havia sigut el teclat d’en Miquel. I llavors ells han creat 
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el Gest de music. Vull dir que n’hi ha de tots els estils, els punkys i l’ska, l’arrosseguem també 

des dels anys 60-70, i el pop, és que tot, tenim tots els grups musicals. 

Que cultura, a part de música, són moltes més coses. 

Com definiríeu aquesta cultura? 

Perquè nosaltres tenim a la bisbal molt el que és la música, però nosaltres amb la Lola des de 

cultura intentem que es vegin altres coses. Fa molts anys que la fira del circ funciona, que això 

ja està, que és arts escèniques, que està molt consolidat i és una entitat que treballa sense ni un 

duro, sense ànim de lucre, pobrots. Tot el que se li dóna, tot el que les administracions es 

dediquen a invertir-ho a fira, ells ho fan per amor a l’art i penquen moltíssim durant tot l’any 

perquè surti una fira perfecte. Tenim el circ, tenim la música, nosaltres administrem el castell de 

la bisbal que ens fa una mica de sala d’exposicions, i aquí intentem portar, ara aquest any passat 

vam iniciar un cicle que ens portés pintura, escultura, gràfic... una miqueta tot, perquè la cultura 

és més que música. 

La ceràmica està inclosa? 

Sí, la ceràmica també. 

Segueix sent tant important? 

El què passa que la ceràmica com que la porten des de turisme, llavors, hi ha el que és la 

promoció marca ciutat, i després si que nosaltres de cultura si els hem d’ajudar amb alguna cosa 

ho fem, el que passa que la ceràmica... 

Lola: hem fet exposicions també de ceràmica. 

Marta: però vull dir el que és la marca ceràmica la bisbal i tot el que és ceràmica ho administren 

des de turisme i llavors, o sigui, nosaltres la ceràmica si que ajudarem a fer exposicions però 

està a una altra area. 

Lola: intentem promocionar el teatre i el cinema. Fem cinema municipal perquè no hi ah cap 

sala particular... 

El Mundial és el teatre? 

Sí, és el teatre de la Bisbal. 
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Marta: vull dir que no només ens centrem amb la música sinó que... és clar que ens agradaria 

més fer... fem servir el mundial per això, que de fet, totes les sales que hi ha aquí les utilitzem 

per fer-hi alguna cosa. 

La Bisbal té suficient oferta cultura perquè els bisbalencs no l’hagin d’anar a buscar fora? 

Si volguessin si. A la bisbal som una mica animals i ens costa molt moure’ns dels esquemes que 

tenim. Nosaltres intentem fer  cinema un dissabte i no ens vindrà ningú. En canvi, el fan a platja 

d’Aro i està ple de bisbalencs. El cinema es fa el diumenge. El divendres al vespre es fan coses, 

el diumenge també, i el dissabte ens queda així al mig, volem organitzar-hi coses i no ens 

funciona. 

Vull dir, que si mires l’agenda cultural a la Bisbal hi ha coses. Hi ha oferta de coses. 

Quins són els actes culturals més importants que hi ha? 

A part de fira circ... perquè és que fira circ mou molta gent.  

Quant dieu molta gent, a part de la gent bisbalenca ve més gent? 

No, no! 32.000 o així.  

Algunes de les festes que s’ha anat arrelant, encara que sigui la festa eròtica, és una festa d’una 

entitat bisbalenca i ve molta gent. Van començar fa molts anys, i aquest any quina edició era? 

Ostres, ara anava a dir una animalada. Quina edició era de la festa eròtica? 19, és molt? 15? 

Lola: potser 15... 

Vull dir que s’ha consolidat i ve gent de fora. Perquè aquí ja hi ha una sèrie d’actes com ara això 

el dorofolk k fa tres anys que el fan. Són 100 i pico de persones, fa 3 anys que el fan, el fan a la 

plaça del poble que és la plaça de l’església. 

Lola: També organitzen cursos de ball tradicional. 

Jo les contaria totes, perquè nosaltres anem casi a totes les coses que fem. El carnaval per 

exemple fa molts anys que es fa, és l’últim carnaval de tots els que hi ha aquí al baix Empordà. 

Clar, et gastes molts diners per la indumentària i la gent volia anar al màxim de rues possible 

per poder amortitzar el que s’havien gastat perfer la vestimenta i la carrossa... es va recuperar la 

rua, és la última, però és clar ve la gent de fora. Tota aquesta gent que ha passat per Palamós, 

Platja d’Aro... s’apunten aquí! Crec que son entre 23 i 26.  

Pel concert de festa major també ve molta gent. El ball dels Montgrins és un clàssic i també ve 

molta gent. El correfoc també... 
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Sé que fan un festival, que no sé si fa molt poc, l’Indivendres. 

Sí, fa molt poc. El Tingaldo fa molt poc que l’han fet. 

Lola: Bankrobber fa un concert de presentació dels seus grups relacionats sempre amb la Bisbal, 

va començar Sanjosé, Mazoni, Miquel, Gramofons aquest any i ara ve la proposta que n’hem de 

parlar. Que serà Mazoni una altra vegada. Clar treu disc... 

És que per mi són totes les coses que fem. Si que hi ha coses que les fem més per la Bisbal, però 

jo penso que déu n’hi do... 

Hi ha algun projecte nou per aquest any? 

Bé, és que estem a gener i encara no ens han vingut a presentar-nos gaire res. 

Vam recuperar nosaltres també fa tres anys el teatre. Que també ve molta gent. 

Què és el que més destaca en el món cultural de la Bisbal? És la música? 

La música, sí. 

Lola: està molt més present la música, perquè a la mínima que s’organitza qualsevol acte, 

actuant... fan una diada de Firarebaixa al carrer amb un grup d’animació infantil, coral a la plaça 

major. Jo crec que la música... i és sempre. No tenim ni un Portaferrada, ni som un Figueres, ni 

Roses... els artistes i els musics d’aquí volten a per tot. I aquí hi toquen però a fora també. 

Quin paper té la música a la Bisbal? 

Suposo que bastant important, des de la Cobla. 

Lola: a nivell de formació dels bisbalencs, diguéssim. Hi ha potser... l’escola de cobla, que ara 

ja es diu escola de musica, té uns 170 alumnes. Fins i tot hi ha un batxillerat musical, també. 

A part d’escoles privades. Estem parlant a nivell de l’ajuntament, però d’escoles privades també 

n’hi ha. Vull dir, que hi ha demanda perquè si nosaltres en tenim 170... a casi a totes les famílies 

hi ha algú que fa alguna cosa de música. 

S¡ha de dir que tota aquesta generació ha sortit malgrat l’escola de música que era molt de cobla 

i prou en aquell moment. Vull dir que són bisbalencs de Tabacalera. 

Marta: han nascut de Tabacalera i locals d’assaig. I oposició a l’ajuntament de torn. 

Lola: justament quan van tancar Tabacalera l’ajuntament, hi va haver com un moment 

d’afirmació, que bé, la gent feia música. 
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Marta: clar, ara de regidors que hi ha a l’ajuntament n’hi ha 3 que ens dediquem o ens hem 

dedicat al món de la música, suposo que és bastant important i per això que donem bastant 

suport a tot aquest tema. 

Hi ha prou oferta musica? N’hi ha de sobres no? 

Lola: Potser falten més locals. L’ajuntament ja fem, ja tenim un pavelló que quan s’han fet 

propostes per fer venir grups com per exemple Estopa, el canto del loco... tractes que es feien 

amb promotors grans, també oh hem facilitat. Però potser si que faria falta algun local privat 

més. 

Marta: i amb en Jordi dèiem (que es el regidor) estem intentant fer una sala si pogués ser de 

l’Ajuntament de l’Ajuntament, centre cívic però és clar, això... un format més petit. Perquè el 

pavelló sencer és massa gran. És buscar alguna cosa de 500-700 persones. 

I això és un teatre per estar assegut... hi ha bars on també fan cosetes. Com a mínim un cop al 

mes dins el bar també ho fan, a la plaça igual.  

Però si que ens faria il·lusió tenir alguna cosa municipal. 

Lola: una sala una miqueta més gran que l’alternativa. Convindria un entremig entre el pavelló i 

l’alternativa. 

Recuperar potser una mica l’essència de la Tabacalera? 

Marta: Una mica més ordenat però sí, perquè estem parlant d’any molt bèsties. 

El fet que hi hagi una escola de música de Cobla, té èxit? Perquè sembla igual que les 

sardanes que s’estan perdent? 

No. Jo tinc tres fills, van a una escola pública i els hi ensenyen sardanes. Vull dir,que no és ni 

d’activitat extraescolar, tots ballen sardanes. Nosaltres de fa tres anys hem tornat a recuperar 

una mena de ballada infantil. Perquè quan era joveneta ballàvem tots, trobades sardanistes, però 

això s’ha anat perdent. 

Lola: per l’aplec de la sardana per exemple, toquen conjuntament la cobla que munten aquí a 

l’escola, allà entremig de la Principal... 

Marta: hem recuperat les sardanes, musics de cobla també n’estem formant, llavors, molts 

també van a la Bisbal jove. No només hi ha la Bisbal, hi ha al Bisbal jove. O sigui, tots van fent. 

Nosaltres en aquesta ballada infantil fem baixar els nens de l’escola a tocar. Ara també hi ha un 

aplec que aquest any serà el 52è aniversari de l’aplec. 



Generació bisbalenca del 77: Retrat d’una historia musical 

 

 

170 
 

Quina relació té l’Ajuntament amb la Principal de la Bisbal? 

Hi tenim relació, perquè pensa que durant l’any fem, ja sigui el concert de la principal i el ball 

de la principal per la festa major, que això és fixa. Llavors també, via anual fem el premi 

Conrad salo que aquest any tocaria tornar-lo a fer, i amb ells fem reunions perquè formen part 

de la comissió. Llavors també toquen peces quan es dóna el premi Conrad saló. El què passa 

que bueno... porta el nom de la Principal de la Bisbal però acaba sent una empresa. Si que es 

veritat que porten el nom de la Bisbal per tot arreu... 

Però no la representa? 

Bueno... hi ha pocs músics, si t’ho agafes com que és un referent i que allò que s’associa música 

amb la Bisbal, si... el què passa que... no posen com a condició per ser de la Principal ser de la 

Bisbal. 

Marta: representen la bisbal en l’aspecte de que si que és la realitat que trobem. Que ells no 

siguin musics nascuts a la bisbal, d’acord no són musics però representen l’escena de cobla que 

hi ha actualment a la bisbal. O sigui, si ells se’n van a Tarragona, si, Tarragona sabrà que a la 

bisbal hi ha això. realment és que és veritat que hi ha això. I llavors nosaltres aquí els guardem 

tot els premis i les coses que els hi van donant. Que és clar que ens agradaria tenir un lloc poder-

ho posar, però no donem l’abast. 

Lola: la principal a Conrad saló també han donat les seves partitures a l’arxiu aquí a la Bisbal. 

Marta: hi ha relació. Potser no hi hauria d’haver més però de moment... 

Lola: ens reclamen molt a l’Ajuntament tenir com una mena de museu de la Principal de la 

Bisbal, però... 

Marta: Però és que hauríem de tenir un museu per tantes coses... de moment hem començat amb 

el de la ceràmica. 

Saber una mica quina relació té el projecte Escena Bisbalenca amb l’Ajuntament. 

El projecte escena el porta en Jordi Gasull des de l’àrea de joventut. 

Lola: ja és la segona edició. 

MARTA: es va fer quan l’Albert Pacheco, que és l’actual regidor de medi ambient, portava 

joventut.  

Lola: I ho va engegar la Dolors Molina. 
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Marta: ho van iniciar ells i aquest any en Jordi va voler recuperar això. Va néixer tot arrel de la 

festa major, que van voler fer com una mena de concurs de grups novells i a partir d’aquí va dir 

perquè no recuperem i tornem a fer un cd amb el panorama actual musical. 

Lola: al costat de la biblioteca, on hi ha l’escorxador és on havíem dit de fer-hi algun buc 

d’assaig. En el centre cívic. 

Què ha representat per la Bisbal tenir a tres referents de la música catalana actual: 

Miquel, Carles i Jaume? Pot ser que la Bisbal acabi sent coneguda gràcies a ells, perquè 

ells es mouen per tot l’estat català... 

Marta: des que tinc 19 anys que estic amb ells. Pensa que el local d’assaig era a Can Molina i jo 

porto des dels 16 anys estant allà, les nostres festes eren allà. Els caps de setmana, els assajos 

eren allà... és clar, és que tinc àlbums de fotos.  

Pensa que nosaltres allà, i llavors recordo quan venien els petits, els Bou... vam anar venint tots. 

Nosaltres teníem 16 anys i ells en devien tenir 12, i quan van anar creixent i ells a darrera. Els 

nebots d’en Toni recordo que tenien 5 anys, i en Toni allà tocant la bateria, entraven ells amb la 

mare d’en Toni... 

En marçal i en Xevi van muntar el segell discogràfic i després jo em vaig fer representat. 

Del tema de la Tabacalera què me’n podríeu dir? 

Lola: jo com a usuària, d’haver anat a concerts... 

Però què representava tenir la Tabacalera per vosaltres els Bisbalenca? 

Marta: “era lo más”. 

Lola: estàvem encants de la vida de tenir una sala de concerts i que venia... 

Marta: no havies de marxar, venia “lo más”. 

Lola: venien grups boníssims. Una mica el què passa ara, que grups que estan, per exemple, al 

Jamboree o Razzmatazz o així, venien aquí... 

Marta: s’aprofitaven gires d’aquests artistes bons i venien a Tabacalera i a Mariscal. No ens 

movíem. 

Lola: venia gent de fora. Venia molta gent de Girona. 

 



Generació bisbalenca del 77: Retrat d’una historia musical 

 

 

172 
 

Què va durar més o menys? 

Marta: No ho sé, del 88 al 94? 

Lola: La primera acció de govern va ser tancar la Tabacalera. Perquè la Tabacalera està al mig 

del poble. 

Com és que la van tancar? 

Està al mig del poble. 

Estava en una zona amb molta veïns i realment com a sala de concerts incomplia una mica tot. I 

el fora... clar, ens quedàvem moltes vegades a fora, i el soroll... 

Més que tancar-la s’hauria d’haver desplaçat a un altre lloc.  

Lola: jo vaig anar a la manifestació que es va fer quan la van tancar. Per buscar una alternativa 

per no tancar-ho, perquè hi havia moguda. 

Marta: clar, jo era molt jove. 

Lola: feies una mica de circuit, anaves a la Tabacalera, després anaves a un altre local... 

No us movíeu gaire de la Bisbal? 

Lola: A l’Estartit també hi anàvem. 

Marta: hem sigut una generació gràcies a la Tabacalera que hem valorat més anar a concerts. 

Ara potser la generació que hi ha són més d’anar a discoteques, però nosaltres som més de 

música en directe. I valorar molt el temes propis. Perquè estem molt acostumats a versions, la 

gent va a versions... i en canvi, nosaltres som una generació que ens agrada la música en directe 

i que a més a més acceptem que tan pot ser música comercial com el més indie. Tu vas al 

concert i valores el que hi ha allà, un tio que ha pensat alguna cosa, i temes propis. Bé, jo en cap 

moment vaig jutjar que hi hagués alguna cosa de punky com un pop comercial. De fet, t’ho 

demostra l’escena actual que hi ha a la Bisbal, que passem d’allò més comercial que pot ser en 

Miquel, que és el que més fàcil entra a tots als altres. 

I des de l’Ajuntament s’ajuda a aquests grups que intenten créixer? 

Els ajudem amb el que podem. Ells han triomfat perquè ells són bons i pel seu propi peu. Això 

ni ajuntaments ni res. I perquè s’han mogut ells. 
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I perquè he estat a les dues parts, he estat amb en Miquel i a l’Ajuntament. Estan on estan, 

perquè ells s’ho han buscat. Com els ajudem nosaltres? Doncs si venen perquè treuen un disc els 

hi deixarem la sala. 

Lola: I els ajudarem a muntar el concert. 

Marta: ens diran el què voldran fer posarem el que puguem. 

Lola: Els direm: nosaltres us podem oferir tot això, donant suport. 

Nosaltres estem a cultura, tenim força autonomia, el que passa que aquí hi ha un circuit, qui vol 

fer alguna cosa entra una instància a l’ajuntament. Des de l’Ajuntament reparteixen a l’àrea que 

li toca, ens venen a veure aquí i tenim competència. Si per exemple a part de cultura hi intervé 

via pública nosaltres truquem a via pública, els hi direm aquest dia volem fer un concert en 

aquest carrer hi ha alguna cosa? Tot va lligat. O necessitem el pavelló d’esport per fer les festes, 

parlem amb esports, aquest dia està lliure per poder fer tot això... 

Lola: entre l’ajuntament ens hem de posar d’acord perquè es compleixi tot el què s’ha de 

complir. Hem de seguir unes lleis. 

Tots els ajuntaments funcionen com una xarxa. Es fan àrees perquè no tot ho porti una mateixa 

persona. Hi ha un regidor i un tècnic de cada àrea i un tècnic de cada àrea. 

Podríem dir, doncs, que la Bisbal és un poble on hi ha molta moguda cultural? 

Sí. 

Marta, com a mànager de Miquel has vist moltes coses. 

Jo vaig créixer amb ells. 

Ets músic? 

No. La gràcia d’això és que sóc la que menys hi entén de música. Jo recordo en el moment en 

què estava amb en Miquel, la banda la formaven en Carles Ramió (baixista), en Toni Molina 

(bateria) i en Miquel. I llavors sempre hi havia algú altre de fora, però en principi de la Bisbal 

eren aquests. I jo recordo que ells escoltaven música i cadascú estava escoltant el seu 

instrument. I jo els deia: clar, jo ho escoltava tot en global i podia dir si la cançó m’entrava o no 

m’entrava, però a nivell de si el baix havia de fer una cosa o una altra... però ells, era bestial 

perquè cadascú escoltava el seu instrument. Però jo ho veia d’una altra manera. Jo simplement 

em va venir una mica de rebot, perquè en Miquel i jo vam sortir de molt jovenets, a ell ja li 

agradava molt la música... llavors què fèiem? Érem molts joves, teníem 19 anys i què fèiem? 
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Anavem a Can Molina, al local d’en Toni, tots. Jo no conec que hàgim fet altres coses que no 

siguin anar a Can Molina. Potser una altra novia se n’hagués anat a un altre lloc. Doncs jo me’n 

vaig anar allà. Jo tinc més facilitat de paraula, tinc més morro jo que ells en aquell moment, 

perquè els nois més jovenets els hi costa més les coses. Les noies tenim més morro. Clar, molt 

joveneta. Em posaven a mi a davant i que sigui la Marta la que demani les coses.  I vaig acabar 

sent manager ja més endavant. 

Quan em vaig fer autònoma a nivell professional, doncs jo sóc interiorista, vaig demanar al 

gestor que em fes el que és de representant artístic i a partir d’aquí vaig ser la representant 

artística d’ells. 

És fàcil donar a conèixer la música catalana? Que surti en Miquel de la Bisbal? 

Ens va costar molt, recordo en Miquel pedalar moltíssim. Era composar temes, tants i tants i 

tants... tenim tants cds amb cançons, cançons i cançons... i primer en anglès perquè ells per 

l’edat que tenen... però es va barallar molt. Moltes cançons i voleiar per tot Catalunya. Fins que 

casi quan es va mig rendir... perquè clar, jo li deia que no podíem basar la nostra vida personal 

només en el món de la música, si ens volem casar o volem formar una família ho hem de tirar 

endavant, allò altra ja ho anirem fent li deia jo sempre. Vam decidir casar-nos i encara ell no 

havia triomfat en el món de la música, es va casar amb 25 anys, ell encara no havia fet 

l’explosió tot i que portava des dels 16 anys i ja havia tret discos. Però no se n’havia sentit a 

parlar. I recordo la meva tia que està casada amb un andorrà, i ell li va dir, mira hi ha un premi a 

Andorra que és d’en Carles Sabaté perquè no envies una cançó? I a “bolea”, en Miquel que 

havia escrit una cançó pel seu pare, en Joan Abras que és escultor i pintor, va dir que li enviaria 

a Andorra. I va guanyar el premi Carles Sabaté. A arrel de guanyar aquest premi, es va com 

animar el fet d’haver guanyat això. i llavors ens vam assabentar que hi havia un altre premi, el 

Sona9. Ens vam enterar del premi Sona 9 i en Miquel va enviar una sèrie de cançons. Has 

d’anar a concerts a varis llocs, hi ha com una ruta. Total, que va quedar dels 4 primers. Que 

recordo que vam anar a l’Apol·lo em sembla, que donaven els premis allà. Ens anaven dient que 

segur que guanyaríem. Fins a últim moment pensant-nos que no guanyàvem, i quan van dir 

Miquel Abras, vam fotre un salt tots. El premi era gravar el disc. I a partir d’aquí va ser, com 

que ja tot es va professionalitzar, i ja veus que entres dintre la roda del que és el món de la 

música. Perquè fins a aleshores nosaltres havíem enviat maquetes a global, a RGB, a per tot, i 

mai ningú ens va trucar ni res. Va ser una cosa de picar pedra bestial. Va ser guanyar el premi 

sona9 que graves el disc, i nosaltres ja teníem llavors el 2n fill. Tot i que les cançons del disc 

eren dedicades a la Marta, que és la primera. No va explotar tot fins que va néixer en Miquel, 

que és el segon. I bé, llavors musica global paga un disc, paga els videoclips i es fa una gira de 

concerts i es fa una gira per ràdios, de promoció d’un mes seguit. A partir d’aquí entres, i entres 
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a el que jo he viscut, que són els darreres dels escenaris. He conegut els artistes del panorama 

musical català però darrera dels escenaris. En Miquel compartia cartell amb molts artistes, podia 

ser amb en Carles o amb en Mazoni... jo he conegut tot el que era darrera dels escenaris i com es 

preparava un concert darrera els escenaris. 

Jo per exemple m’encarregava de demanar el menjar per ells, si s’havia d’organitzar sopars, si 

havíem de buscar hotels... vaig estar buscant bolos quan en Miquel no tenia disc. A partir de que 

en Miquel té disc... bé, els buscàvem en Toni jo. A partir de que en Miquel té disc, la 

discogràfica posa em management i jo passo a ser road managar. L’empresa de management em 

passava una fulla de ruta amb tot el que l’artista havia fet durant el concert. Era la meva feina, 

road manager, que tothom tingués el que havien de tenir. I a partir d’aquí vam anar a tots els 

festivals. I a partir d’aquí ja estàs a tota la roda. Si el primer disc funciona dintre dels que 

s’espera que funcioni un primer disc, perquè no funciona mai com ha funcionat per exemple el 

tercer. Però va funcionar el que al discogràfica tenia marcat com a objectius. El cap d’un any i 

mig sortia el segon disc i ja entres a la roda. Passes a ser... estàs dins l’escena musical catalana, i 

quan es parla d’això parlen d’ell 

I parlant d’ell ja es parla una mica de la Bisbal? Tan amb en Miquel, com en Jaume com 

en Carles? 

Ja en fan bandera. A part de les lletres és com més “guai”, som així d’animals. Per tot arreu on 

anàvem dèiem que érem de la Bisbal. Era més important, fins i tot, dir que eres de la Bisbal, 

gairebé. 

Ja estàs dins el panorama musical català, a partir d’aquí ja només era mantenir-te i si podies 

créixer, créixer. I entrar a al tv, entrar als discs que es fan de la marató... a totes aquestes 

cosetes. A part de nivell individual, havies d’intentar entrar a recopilatoris, a totes les coses que 

deien que hi havia grups catalans. Perquè vol dir que estàs dintre l’escena. Quan es treia un disc 

de nadales, hi havia de ser. 

En Miquel des del primer disc, va ser a tots els recopilatoris. Aquest any si no ho tinc mal entès 

es el director artístic del disc de nadales. 

El segon, els objectius complerts. Entra el 3r disc.. i bé, jo crec que ell ja està dins la roda. Com 

els altres que... potser en Miquel, amb la discogràfica, que és la més important (entre cometes) 

perquè és la que avarca més grups del panorama musical català. I els altres estan dins de 

Bankrobber que també és molt admirable el què han fet perquè han començat des de 0. I tots són 

de la Bisbal i del mateix any, i si no són del mateix any són del meu. I tots sortim del local d’en 

Toni Molina. 
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El tema de management es va acabar? 

Si, jo em vaig separar d’en Miquel i vaig decidir que plegava també d’això. jo tinc la meva feina 

professional, però a llavors, ens van, el que és l’alcalde actual, Oscar Aparicio ens va demanar 

tant a en Carles Sanjosé, com a en Jordi Gassull, com a mi si volíem formar part del nou equip 

que en aquell moment era els socialistes, que és el grup polític que té l’Oscar. Nosaltres no som 

socialistes, som independents, però el recolzem en ell amb el què faci falta perquè ha cregut 

amb nosaltres i ens va plantejar una manera de treballar que ens agradava més a nosaltres. Fa 

tres anys, que no estic amb en Miquel, tres anys que estic de regidora de cultura aquí a la Bisbal. 

A nivell de road manager lo maco que he viscut jo realment, és això, és el rere escenaris, és el 

veure com s’estimen els musics, com es recolzen els uns als altres... 

M’han dit que hi ha competició sana no? 

Si. Molt sana. Tots es van perseguint. Jo ara fa tres anys que veig els concerts des de davant, 

però la meva vida ha sigut veure els concerts des de darrera. Fins i tot el so, jo sentia el so de la 

pa, no sentia mai el què sent la gent. 

Nosaltres ens enduíem els fills, la marta ha vingut per tot arreu. La maria ja no. I prenyada d’en 

Miquel vaig fer tota la gira del segon disc. 

Jo la veritat, estar darrera l’escenari i veure la moguda del món de la música... que no valorem 

tant els músics com els artistes, i a darrera hi ha una feina molt important. I nosaltres cada 

vegada que preparàvem, ell una composició, jo a nivell de disseny gràfic, que s’havia de parlar 

amb dissenyadors perquè fessin el muntatge del disc, a nivell fotogràfic, nivell de videoclip... 

era tot, hi ha una moguda important, sembla que pugen allà i tot és tan fàcil, no. És molta feina 

la que hi ha al darrera. I quan acaba un bolo s’ha de recollir tot,perquè abans no teníem pipes i 

ho havíem de recollir nosaltres. En Miquel cantava allà al davant, i ara el què fa és baixar de 

le’scenari i estar pels fans, i abans no, abans havia de recollir, igual que tots. I tenien road 

manager perquè jo era la seva dona, però el road manager s’ha de pagar. Saps què vull dir? Que 

no és tant fàcil. 

És molt fàcil tenir a tres artistes de renom a la Bisbal però  us juro jo que s’ho han guanyat tots 

tres. Perquè creu-me que tots tres han pedalat molt per arribar fins aquí. 

Ells tres donen la cara, però a darrera hi ha en Molina i en Carles Ramió. Cadascú agafa el seu 

estil musical però han compartit baixista i bateria durant molts anys. 
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Entrevista a Pere Teixidor (President de Lluna Negra) 

A què et dediques ara? 

Jo sóc inspector de medi ambient, treballo a l’àrea de sostenibilitat de l’ajuntament de Girona. I 

em dedico a inspeccionar des de qüestions de residus i les seves gestions, reciclatge, sobretot 

residus domèstics i residus d’activitats d’empreses municipals (del municipi) i també 

inspeccions de factors ambientals. Per exemple, problemes de soroll, problemes d’olors 

(purins), molèsties bàsicament ocasionades per empreses, per activitats… 

Abans estaven fent de regidor a la bisbal però no tenia res a veure amb el que estàs fent 

ara... 

No. La veritat és que he fet bastant de tot. Si, perquè jo he estat els últims nous anys, des del 

2003 al 2012 he sigut regidor a l’ajuntament de la bisbal per ICV, he estat sempre a la oposició. 

Al mateix temps havia de combinar la meva feina a l’ajuntament de Girona com a tècnic de 

sostenibilitat i com a inspector també.  Prèviament a això, principalment des del 92 fins al 94 

vaig ser... jo sóc mestre de formació, i aleshores feia de professor a les aules d’adults de Girona, 

de la Font de la pólvora, Vila-roja, i de Gironella i en el barri vell també. Una mica itinerant. 

Vaig haver-ho de deixar, i des d’aquesta època fins el 2000 em vaig dedicar a fer de manager 

d’un grup que no sé si coneixes, que es deia Komando Moriles. 

Mentre era professor, i al final d’aquesta etapa, i una mica abans sí. Posem des del 91 fins al 93-

94, jo diria vaig ser president de l’associació juvenil lluna negra.  

Aquesta associació era una entitat cultural? 

Era una entitat juvenil. Perquè estava regida, els seus estatuts i la seva dinàmica era com una 

entitat juvenil, més que cultural. tot i que, com ja deus saber, o ja anirem veient. Va ser una 

entitat amb un caire fortament cultural. de cultura juvenil. Però en principi, l’associació estava 

pensada com una acció juvenil. Una mica el repàs de la meva vida cultural, social i professional. 

Com és que et vas posar de manager de Komando Moriles? 

Una mica perquè km k jo estava relacionat amb Tabacalera, la Lluna negra, l’associació... a la 

Tabacalera es van organitzar com activitats juvenils, bàsicament concerts, concerts de rock, de 

grups joves, bàsicament per unes raons molt clares. Perquè fins aquell moment el rock, la 

música jove no tenia els seus espais. On fer actuacions. Tampoc tenia el suport social ni 

familiar, és a dir, pocs nens o pocs joves estaven recolzats pels pares a l’hora de comprar-se una 

guitarra. Cosa que ara pot ser que sigui al revés, que els pares animin. 
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I llavors d’alguna manera aquesta associació juvenil, ràpidament va derivar cap a una associació 

que organitzava concerts degut a la forta demanda, o necessitat que hi havia. 

Però em podries explicar quan va començar la Lluna negra? 

Va començar l’any, jo diria, 88 o el 89.Jo encara no hi era. 

I això de qui va ser idea? 

Això mira, prèviament... l’Ajuntament, des de l’àrea de joventut o els serveis socials, em sembla 

que anaven bastant lligades, però no ho recordo bé. L’Ajuntament de la Bisbal va voler crear un 

espai, un local allà on els joves fessin les seves activitats, i s’expressessin i on fessin doncs les 

seves coses. i va pensar en un local que va ser un antic magatzem de tabac.  

Per això pren el nom de La Tabacalera? 

Sí. 

Ja es coneixia com a Tabacalera? 

Popularment si.. la gent gran ho coneix com a “allò que abans era la tabacalera” quan encara era 

oberta, que era un espai pels joves. I jo els deia “abans i ara”. Sempre ho havia sigut. 

I llavors, poc a poc, aquest espai va anar reunint joves d’aquí d’allà una mica, dinamitzats per 

un tècnic en joventut, i poc a poc va anar prenent forma. La clàssica forma de subjecció, 

president, secretari, soci d’assemblea, etc. 

I les primeres activitats van començar a ser concerts. 

Éreu un grups de joves, tu inclòs? 

Jo no hi era en els inicis. N’estava desvinculat. M’hi vaig acostar quan vaig veure que això 

existia i em va interessar molt. Ho vaig trobar molt potent, molt interessat i m’hi vaig enganxar. 

Però t’hi vas enganxar per voler formar part d’aquest moviment cultural o de 

l’Ajuntament? 

No. Com a associació juvenil. 

A aquella època... es va crear un espai, un local d’assaig. A dintre de Tabacalera. Un no, dos, 

perdó. N’hi havia dos. I llavors, els joves que van començar a tocar guitarra en aquell moment, 

que encara no tenien cap grup, com Komando Moriles, en aquest cas, doncs van començar a 

assajar allà. Això era 88-89. 
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I tu vas entrar al grups? 

Bastants anys després. A veure, jo... no tenia la intenció d’entrar en el grup, ni en cap grup, de 

fet. Jo venia més de una idea de fer funcionar l’associació, per donar un cop de mà amb 

l’associació. Ràpidament vaig entrar a la junta i el 90-91, com a secretari, i després la següent 

Assamblea vaig dir que no em feia res presentar-me com a president. Tampoc hi havia cua per 

entrar (riu). I res, mira, vaig estar-hi 2 o 3 anys com a president de l’Associació Lluna Negra. 

La Lluna Negra va durar el mateix temps que va durar la Tabacalera? 

La Tabacalera es va tancar perquè l’ajuntament va decidir deixar de pagar el lloguer. Jo diria 

que era l’any 98... 

I la lluna negra era una associació independentment. És a dir, però al revés fins i tot, també. 

Primer es va obrir el local, i després es va crear l’associació. Quan aquesta serie de joves es van 

començar a trobar més sovint, van decidir ajuntar-se bé. Començar a fer coses. i què farem? 

(això dit per la gent que hi havia en aquell moment) doncs no ho sé, perquè no fem una activitat 

cada mes? Doncs si va, fem una activitat cada mes. Doncs mira, podríem fer-ho cada vegada 

que hi havia la lluna nova, la lluna negra, la que no es veu. Per posar una data. I van dir d’allò. I 

hi havia algunes activitats que jo recordo amb algun arxiu o amb algun d’allò... hi havia 

documents... que jo havia trobat per allà. Que deien: activitat de lluna negra de març... i es va 

acabar dient la Lluna Negra. Es va fer un concurs d’idees, un concurs per a veure quin seria el 

logo, i el va guanyar una noia. 

El puc trobar a algun lloc? 

Si, això si que es podria trobar. Has de pensar que a aquella època ho teníem de manera 

desordenada. Has de pensar que de feina en teníem moltíssima. Era brutal. I de capacitat de 

tirar-la endavant, també en teníem però és clar ja arribava al desbordament. Aleshores què 

passava? Que hi havia certes coses que jo veia molt interessants de fer, perquè era molt 

conscient que allò que estàvem vivint era un moment històric molt potent. Una de les coses que 

volia fer era fer una mica d’arxiu, de recopilar cartells, que ho vaig començar a fer però després 

un dia van desaparèixer. Perquè algú els va veure allà dins molt macos, va agafar un pot de cola 

i va decorar tot el local. i clar, es van quedar allà clavats... que molt bé, però no se’n van fer 

copia... 

I segurament alguna cosa podríem trobar. Buscant i escodrinyant una mica... 
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Les tasques de la Lluna negra quines eren? Fer concerts?  

Una mica tot. Dinamitzar una mica. Suposo que la idea era aquesta. I com que van trobar aquest 

lloc pels... els mestres en diuen certes d’interès. A partir d’una cosa que interessi, doncs fas un 

treball de tipus juvenil social, etc. i aquí van dir, doncs va i es va facilitat tot, aquestes qüestions. 

Hi havia molta demanda, moltes ganes de tocar i de fer... música. 

Hi havia molts grups a aquella època? 

Pensa que hi havia tota la qüestió del rock radical basc com Kortatu, zainak. A finals dels 80, 

que era una època molt potent musicalment parlant. I aleshores, si ja la bisbal de per si sempre 

ha sigut una ciutat musical, això encara ho va multiplicar més. I llavors per això, és clar, la 

única cosa que ens sortia era fer concerts, i tot i que és clar, la gent va començar a confondre (la 

gent de fora) la Tabacalera amb un local musical i... 

De concerts únicament? 

Si, quan en realitat era una promotora d’acitivats juvenils. 

Perquè aquests locals que tenien els joves per anar a tocar? 

Eren a dins. 

Ells havien de pagar cada mes o era gratuït? 

L’ajuntament pagava el lloguer del local. la llum i alguna vegada potser havia subvencionat 

alguna activitat. Poques eh. Perquè nosaltres anàvem fent, al nostre aire. Però si que es veritat 

que alguna vegada a els grups d’allà havien demanat com a compensació... quan ens faltaven 

diners,  o el que sigui, doncs que fessin concerts gratuïts pel local. I Komando Moriles i Club 

Moriarty, a l’època ho van fer un piló de vegades. Però moltes. Tot s’ha de dir, s’ha de ser just. 

Era una mica... més que el lloguer, quan demanaves ajut, era la compensació. Bueno, ells s’hi 

sentien una mica obligats, perquè també era part seva. 

La Tabacalera s’inicia el 88? 

Si 

Tu entres allà com a col·laborador principalment? 

Si. Però al cap de 6 o 7 anys, entres a lluna negra. Al cap d’un temps, el 91 et fas president de 

l’associació Lluna Negra. 
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La lluna negra quan es va acabar? 

La lluna negra com a associació va continuar, però ja la continuïtat de fer... quan el local es va 

haver tancat per l’ajuntament perquè va ser molt polèmic. Molt i molt dur. jo ja no estava de 

president, estava amb altres afers. Entre ells vaig començar a estar amb iniciativa, per exemple, 

després vaig estar també, vaig començar d’una manera... m’ho van venir a demanar, com a 

col·laborar amb Komando Moriles. Perquè jo en aquella època també havia estat ajudant a un 

grup que es deia Pixamandúrries, perquè en aquella època estaven fent moltes sortides cap a 

França. I aleshores els ajudava. Què va passar? Que un any els Komando Moriles van tenir un 

problema, que clar, has de pensar que era un grup de 9 o 10 persones, joves. Que van tenir 

problemes, que a vegades s’avien de coordinar, trobar, havien de pujar a la furgoneta per anar a 

no sé on. I necessitaven a algú que els coordinés, m’ho van dir, i em van dir, com que més a 

més, bé, ara ja aquest grup comença a cobrar diners per fer actuacions, van dir que també et 

pagarem.. 

T’ho van demanar ells mateixos? Ja us coneixeu? 

Si, evidentment. Ens coneixíem del poble, de Tabacalera, de tot. Ens veiem. Es que clar, tot 

estava com molt relacionat. Cadascú en el seu paper, però tot molt relacionat. 

Fins i tot, els Komando, els membres bàsicament, casi tots sinó tots, eren socis de la Lluna 

Negra. Havien sortit d’allà. Clar, a mida que el grups es va anar fent més gran, es va ajuntar 

gent de Girona... 

Ser soci comportava pagar alguna cosa? 

1000 pessetes. De l’època que... hi havia anys que ni... jajaja! Ni els cobràvem. Perquè les 

tasques de secretari eren molt feixugues. Has de pensar que no teníem ni ordinador. Tot era a 

mà, a boli. Dius: ostia! I quan tu ja tenies muntat un concert, que s’havien d’acabar els cartells... 

feies just per fer els comptes aquell vespre per pagar al grup, per pagar al proveïdor de les 

begudes i tirar endavant. Tenies unes obligacions i les portaves com podies. Unes obligacions 

de cares a fer números, a... sobretot a l’assemblea i feies el que podies. Era molt precari, i ja et 

dic, l’activitat cultural desbordava la gestió del dia a dia. 

Hi havia a part de vosaltres, la part de cultura a l’ajuntament? Perquè m’has dit que éreu 

joventut, però que vau prendre el nom de lluna negra... 

L’associació juvenil la lluna negra estava desvinculada de l’ajuntament. No tenia cap relació, 

era una cosa independent. Independentment que clar, l’ajuntament i la lluna negra estaven en 

comunicació constant. Però clar, era una associació més del poble, més d’allò. El què passa que, 
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clar i això també generava confusió, semblava com si a la Lluna Negra, l’ajuntament li hagués 

pagat un local. quan era al revés. La lluna negra feia servir un local de l’ajuntament. Però el feia 

servir tant, que va quedar molt propi, molt personalitzat, ple de pòsters... tot ple de... era una 

moguda.... 

On està aquest local? o ja no existeix? 

Si, al carrer del pont. Tu travesses al pont vell. Del barri vell cap enfora. Ara és una cristalleria 

que es diu Melero. Era un local d’uns 200 m2. I en el pis de dalt i hi havia més serveis de 

l’ajuntament, l’àrea de medi ambient, hi havia... un espai per ensenyar a ballar, balls de saló... 

allà també hi tenien... feien gimnàs, sessions de pre-part per embarassades, que quan es obrir el 

cap es van traslladar cap allà. I alguna cosa més. Algun local de la revista local el Drac. 

A la Lluna Negra hi podia entrar qui volgués? 

Si. Havies de ser jove. 

Fins a quina edat més o menys? 

En aquella època era 30, ara em sembla que s’ha pujat als 35. 

Però quan em dius ara, estem parlant de joventut, la lluna negra no existeix. 

No no, és a dir. Vull dir, que em sembla que la generalitat, l’associació general de joventut 

considera jove a efectes de subvencions de jove, carnet jove i aquest tipus de coses fins als 30-

35...  

A part de concerts s’hi feien altres coses a la Tabacalera? 

En principi bàsicament s’hi van acabar fent concerts, però si que és veritat que hi havia intents 

de fer-hi altres coses. i sobretot també, d’aquell local de joves, de fer-hi coses que preocupessin 

als joves. S’hi van voler fer, per exemple, coses contades però que intentaven una mica d’allò... 

xerrades sobre el servei militar, has de pensar que en aquella època el servei militar encara era 

obligatori, i llavors encara hi havia el tema de objectors de consciència, els submisos... era un 

tema juvenil de primer ordre. Per exemple també, en el seu moment, com que era dels pocs 

locals, jo diria, per no dir l’únic, però n’hi havia molt pocs, que no tenia barreres 

arquitectòniques, mifa n’hi havia fet alguna assemblea. 
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Què vol dir barreres arquitectòniques? 

Has de pensar que des de principis dels 90, s’han d’anar eliminant tots aquells obstacles que 

impedeixin el pas a una cadira de rodes, a un cotxet de nen petit, per la gent gran.. i llavors a per 

tots els locals hi ha d’haver rampes, escales, aquest tipus de coses, lavabos grossos i tal... 

I en aquell moment va sortir la llei, i bueno, es va començar a fer però em varen dir des de 

serveis socials, clar jo estava molt en contacta amb l’ajuntament. Escolta’m jo necessitaria 

d’allò i sabem que la Tabacalera... doncs vale. nosaltres tot el que fos fer altres qüestions que no 

siguin estrictament els concerts, ens anaven bé. Per dos motius: primer per donar un servei del 

que és el local i segon, per rentar-li la cara. I aquí hi ha un punt molt important que has de 

conèixer sinó, d’allò... aquell local, gaudia de molt bona fama a nivell català i a nivell de l’estat. 

era dels punts de concerts de l’escena rockera de Catalunya segur si o si... 

Com és que va agafar tan bona fama? 

Perquè tenia una programació molt constant. 

I la programació com la fèieu arribar arreu de l’estat? 

Era per aquí. El què passa que a tothom a qui li agradava veure concerts en directe, tenia poques 

sales. I les poques que hi havia sempre s’acabaven tancant per problemes amb els veïns, per 

problemes amb l’ajuntament, el què sigui... 

Aleshores tota la gent a qui li agradava anar de concerts s’acostaven a Tabacalera cada vegada 

que n’hi havia un. Hi havia gent de tots els voltants, Torroella de Montgrí, Palafrugell, Palamós, 

Sant Feliu de Guíxols, Girona, Salt... eren  constants les vingudes de gent cap aquí. Al llarg dels 

anys vaig trobant gent de la meva quinta i em diuen: ah! Tu estaves a Tabacalera... i era això. 

Però al mateix moment també tenia una molt mala fama, perquè has de pensar que els concerts 

de nit implicaven també sortir a fora, cridar pel carrer, i no només cridar, si tenia pixera, pixaves 

a la cantonada, que la veïna no sé què.... 

Per què no es va habilitar aquesta sala? No hi havia lavabos? 

Hi havia lavabos, però clar... al final la gent sortia a fora com també ara passa. Gots a terra, 

lavabos justos. 

I el tema de sonorització...? 

 Sonorització 0. 0 vol dir que no es va adequar. L’associació com a tal era coneixedora del 

problema però no podia assumir una despesa tan important perquè s’havia disparat i no d’allò. 
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L’ajuntament tampoc ho va assumir, i has de pensar que a sobre, en el segon pis, perquè en el 

primer hi havia aquests locals que et dic, hi vivia gent. 

A dalt de la Tabacalera? 

Si, hi vivien dues famílies. I patien del soroll... 

I ells en principi com s’ho van agafar això? Perquè... vau haver de parlar amb ells? 

A nosaltres no se’ns queixaven gaire però evidentment no estaven gaire contents. Hi havia 

moltes queixes a l’ajuntament. L’ajuntament ens intentava doncs, que hi poséssim mà, que hi 

poséssim solució, ens era molt difícil. Nosaltres anàvem fent, però ens era molt difícil. Has de 

pensar que també, ara ha canviat molt en 20 anys, però aleshores lo normal era sortir molt tard 

de nit. Fins les 5 o la 6 de la matinada hi podia  haver festa. 

Aquesta època era una mica punky no? 

Si, era molt punky. Molt punkarra, moltíssim. A més, el grau d’alcohol era molt elevat. Els 

joves bebien molt, però moltíssim comparat amb ara. I això era... clar... 

I bueno, per no parlar de la nit, el rock... propiciava els porros... i el que sigui, drogues. Tot això 

va portar mala fama. Hi havia pares de família que no volia que els seus nens hi anessin. Però, 

és que era una mica d’allò... tenia una altra molt bona fama de la gent que li agradava la música 

en directe i no en podia gaudir. S’havien fet algunes actuacions, havíem repartir pamflets perquè 

la gent no es pixés a fora a les cases. A aquella època hi havia bastant descampat, ara està molt 

edificat. Algunes vegades van fer bastant de cas, veies resultats. 

També la gent veia perillar el local, quan veies que n’hi havia d’altres que estaven molt bé, però 

s’acabaven tancant. I has de pensar que aquí a Girona també n’hi va haver molts, tot el carrer en 

aquella mateixa època hi havia el carrer nou, el teatre, que Sopa de Cabra en va fer el Carrer 

dels Torrats (Girona). Tot allò eren bars de nit, el salsitxa, el frics, una sèrie de locals... que allà 

era la vida nocturna. Es va veure que aquests locals poc a poc, amb un pretext o un altre, 

l’ajuntament els anava fent tancar. I és clar, la gent era molt conscient que un local de concerts 

inaugurat, tenia els dies comptats. 

Vosaltres vareu viure amb  por tots aquests anys? “ens el tancaran” 

Més que por, amb aquesta idea. Per això anàvem fent coses que a nosaltres ens semblava que 

ajudaven a que el local no d’allò... alguna assemblea de mifes, o alguna exposició. Recordo una 

exposició de fotografies d’un noi que va anar a Berlin quan va caure el mur, l’any 89. Totes 
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aquestes coes que les anàvem incloent a l’agenda municipal d’actes. Amb un intent de 

normalitzar les activitats que es feien.  

 La Tabacalera, m’has dit que la vau triar perquè era una nau abandonada, o tancada..? 

Era una nau particular d’un senyor de la Bisbal que la tenia llogada com a magatzem de tabac a 

una gent que llavors anava el tabac als estancs. D’alguna manera això va sortir d’allà i se’n va 

anar a Girona centralitzat. Crec que va funcionar així, i aquest senyor li va quedar el local 

pendent de llogar. L’ajuntament li va llogar. 

I vosaltres vau dir cap allà... 

I nosaltres cap allà de cap. 

Quan feien els cartells posa veu concert a la Tabacalera? 

Tenia un logo. Un logo de la Tabacalera. Ja te’l passaré. Has de pensar, i això ostres, ara m’hi 

has fet pensar... que també en aquella època, que estem parlant només de fa 20 anys enrere, però 

han passat moltes coses. tan els locals, sobretot els locals culturals, d’aquest tipus. Fossin o no 

municipals, o el mateix tipus de local però ocupat, com en aquell moment hi havia la maret. Que 

era una fàbrica d’embotits que hi havia a Salt, va quedar buida i es va ocupar per okupes. Que hi 

vivien, però que a més, per fer diners, muntaven concerts també. I d’altres que n’hi havia. 

Solien agafar el nom antic que tenia. En el cas de la Tabacalera, la Tabacalera, en el cas de la 

maret, la Maret. 

I ara hi acabo de pensar, hi havia tot un reguitzell de locals d’aquest tipus que havien agafat el 

nom de la bòbila, per exemple la Bòbila de Palafrugell. I segurament, amb latres llocs de 

Catalunya, si s’ha ocupat alguna bòbila antiga per fer-hi d’allò també ha agafat aquest nom,. I la 

Tabacalera vam decidir perquè canviar-li el nom... 

Llavors tenia un logo, que era el mateix de la Tabacalera però escrit amb una tipografia de 

maquina d’escriure antiga, així subratllat. I després el logo de la Lluna Negra. 

Com era el logo de la lluna negra? 

Una cara d’una lluna, que estava molt bé. 

Perquè és clar, tu podies ser d’una altra associació, el que dèiem abans i muntar un acte a la 

Tabacalera. Aleshores tu feies el teu cartell o la teva cosa, i posaves “organitza qui sigui” 

(l’ajuntament o... associació) 
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Vau prendre exemple d’algun lloc? O va ser el mateix moment? 

No. Va ser al revés. No des de salt. Però si que aquella època van venir els de Palamós, que van 

fer una associació juvenil que es va dir El Filtre, que també la idea de l’Ajuntament era buscar 

un local on hi poguessin fer les seves actuacions. Em varen cridar des de “ser joves” d’aquí 

Girona perquè van demanar parlar amb l’Ajuntament de Girona, encara recordo la reunió com si 

fos ara... i bueno, tenien la intenció de copiar el model de la bisbal. Tenir un local amb les 

mateixes característiques, bucs d’assaig... 

Déu n’hi do com va triomfar la bisbal a aquella època... 

Per això et dic, un punt de referència molt potent. I és clar, el tècnic que hi havia en aquell 

moment, jo no li he comentat més, però em sembla que algun dia li diré. No sé si tenia l’ordre 

clara de dir-m’ho o de dir-los-hi als de Girona que si volíem fer totes aquestes activitats 

juvenils, com xocolatada, tenien el centre cívic com Sant Narcís clar. 

Els tios casi es foten a riure, perquè si no té res a veure... 

Primer la petició jo penso que va ser una mica suau, no van explicar tota la veritat. Nosaltres 

volem un espai, ja veus com anem... i va quedar així com que no... poc temps després es va 

ocupar la Maret de Salt. I es va començar aquest tipus d’activitat, en un polígon avandonat en 

aquella època, que ara és on hi ha la bmw, al costat de l’espai gironès. 

Depsrés, a Banyoles també hi va haver una okupa... bueno, tota una sèrie de... 

A quin any es va acabar la Tabacalera? 

Al van tancar al 94... però no n’estic segur. Poc temps després d’haver entrat l’alcalde Ramon 

Romaguera. L’alcalde que va ser durant 12 anys, era socialista, i que va agafar la seva gestió 

com a retallades perquè l’Ajuntament estava molt malament. Aleshores va començar a retallar 

per tot arreu, va decidir deixar de pagar el local de la Tabacalera. I va sortir al diari, la 

Tabacalera tanca perquè l’ajuntament deixa de pagar el lloguer. (MIRAR SI HI HA EL DIARI 

A L’ARXIU, O AL DIARI EL PUNT (Hemeroteca)). 

Jo tenia un recull de premsa del diari el Punt, que li vaig deixar a un i ja no me’l va tornar. No 

sé si es podria fer hemeroteca filtrant Tabacalera... 

Va ser molt dur. jo ja no estava de president, jo ja ho havia deixat. Era una cosa que cremava 

molt. Hi formava part com a soci, però ja estava bastant desvinculat. Has de pensar que en 

aquella època vaig trobar feina a Girona, ja vaig començar a treballar de mestre. Compaginava 

la presidència amb els primers mesos de treballar de mestre. Quan va ser l’època del setembre 
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aquell del 93 (no sé, crec) vaig deixar la presidència i va ser a partir d’aquí que varen començar 

a venir una nova època, jo ja no n’estava connectat. I després va venir el tancament, un any 

després, jo diria. Va ser molt dur. 

Tinc entès que es va fer una manifestació en contra d’aquest tancament? 

Jo no hi vaig anar. Però jo diria que sí. Es va fer una recollida de firmes. I es va fer un concert 

diria jo... 

A dins Tabacalera? O a un altre lloc? 

No. Si... 

Això de tancar-la va ser dit i fet? 

Va ser dit i fet. Nosaltres no ens ho creiem. Fins i tot, les primeres reunions jo vaig anar-hi, 

llavors el president que hi havia, doncs... no sé per donar suport, no? Hi havia dos regidors o un 

regidor i una regidora que estaven intentant buscar una solució, però després va ser molt curiós 

perquè un cop vam haver fet la reunió, i tot això, no vam sortir-ne gaire contents, però el més 

bèstia de tot, va ser que quan el periodista li vàrem informar, després va pujar al despatx de 

l’alcalde, v adir que “ni hablar” que ell no tenia cap intenció de buscar una solució al conflicte. 

Que ell tancava i “se acabó”.  

És a dir, que fins i tot, això va demostrar, que ni entremig de l’equip de govern hi havia diàleg. 

Això va ser la primera d’allò... i després... 

Aquest concert i la manifestació es van fer a la Tabacalera o es van fer a un altre lloc? 

No, és que ara estic confonent... es va fer un concert a la pista de bàsquet que en dèiem, que és 

on hi ha ara un aparcament. L’antic camp de futbol, al final del passeig.  

Es va fer la recollida de firmes, i després ja aquí ja em vaig perdre, perquè vaig venir a viure 

aquí a Girona, però... va ser mol desagradable pel que sé. L’alcalde en aquest sentit va estar 

molt dur, va estar molt malament i llavors qualsevol cosa que va fer l’Ajuntament encarat cap a 

la música, els joves s’hi van girar de culs durant molt de temps. 

Va haver-hi molta rancúnia. Fins que al final suposo que... també pels joves es van renovant... 

aleshores els que estàvem allà teníem projectes i els que ni tan sols havien viscut la Tabacalera 

ja estaven començant a despuntar, parlant de Mazoni i tots aquests... 
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És que ells m’han dit que els hi ha tocat molt poc. 

O gens... i aleshores és clar, aquests estaven dient-me al marge de tota aquesta polèmica i crec... 

això t’ho explicaran millor ells... que mica en mica es va anar creant un nou clima amb 

l’Ajuntament. 

M’han dit que ells veien tocar a dalt l’escenari a Komando Moriles i aClub Moriarty i ells 

deien: ostres jo també vull pujar a un escenari i tocar així. Llavors van ser una mica 

referents per ells... 

Segurament... 

Els concerts que s’hi feien estaven tots relacionats amb l’ska i el rock a Tabacalera? 

No. Mira es va començar amb molt de jazz, després hi va haver com una mica de revolta... “què 

collons, tan de jazz aquí”. I la gent que vam començar després vam començar a muntar altres 

concerts, però és que no d’ska, sinó, tothom qui venia a telefonar i que volia tocar, i volia tocar, 

intentaves fer un forat. Has de pensar que era al·lucinant la quantitat de maquetes, trucades que 

et venien de gent que volia tocar. Has de pensar que a aquella època a part del Mariscal a 

l’Estartit, Tabacalera a la Bisbal, a Girona 0, la Puntenca més tard, era un local que estava allà 

on ara hi ha el centre cívic de Pont Major... i la Maret... que alguna època vam coincidir en el 

temps. Clar, hi havia molt poc d’allò... has de pensar que la balança de trucades era brutal, i fins 

i tot, és que tu no sabies dir que no... però clar, després no deies que no, i resultava que tenies 

una feinada brutal a fer el cartell, a que algú te’l dissenyes, si podia ser gratis... 

I com és que els clubs que més ressalten són Komando Moriles i Club Moriarty? 

 Bueno, eren de la bisbal i en aquella època van agradar. Van agradar molt. I aleshores l’ska va 

tenir una pujança perquè no sé... jo crec que no només a nivell de la bisbal, sinó que a nivell de 

Catalunya va fer una altra revolució. L’ska va tenir una revolució a Jamaica, més tard la va tenir 

a Anglaterra, anys després amb la independència de Jamaica, i després la va tenir a Catalunya 

sense cap mena de dubte. I has de pensar que tots aquells grups dels anys 70, que eren referents, 

els anys 70 i 60 i 50, que eren reeferents d’ska mundial, doncs van veure la possibilitat de tornar 

a fer concerts gràcies a que a Catalunya s’havia posat tan al dia. Però això va ser un fet, diem-ne 

que si que la bisbal va tenir el seu què, perquè Komando Moriles era de la Bisbal, però es va 

estenen a tot Catlaunya. 

Club Moriarty per això no feia ska.. 

No. Era un grup de rock, o pop rock. Era bastant més tranquil. Tenia el seu espai. Després clar... 
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Com la descriuries aquesta època de la Tabacalera? 

Per mi és la meva joventut per tant jo li tinc molt de carinyo. Era una època... aquesta 

experiència va ser, jo diria, excepcional arreu del país. 

Quan parlem del país parlem de Catalunya o d’Espanya? 

De Catalunya. El que passa que és clar, més enllà de Catalunya referents semblants, o feedbacks 

que hi poguessin haver n’hi havia algun amb el País basc, algun amb Madrid... i ja a partir 

d’aquí, poca cosa més. Ja te n’anaves als EUA. Hi havia grups a EUA: els toasters, era un dels 

casos que d’allò... una banda d’ska de Nova York, puntera en el seu millor moment en aquella 

època gira per Europa, i aleshores els que li muntaven la gira per Espanya, deien bueno si 

madrid, país basc, valència, barcelona i la Bisbal. O sigui, perquè vegis el cercle... 

Van venir a tocar a la Tabacalera... 

Si. 

I grups així famosos... 

A aquella època que s’haguessin fet famosos, el que passa que quan varen venir no eren tan 

famosos, eren els Sociedad Alcoholica, els ja t’ho diré que acabaven d’arribar de les illes, i no 

sé què dir-te més... així que em vingui a la memòria. 

Déu n’hi do per ser la Bisbal... 

La gent deia, a part de ceràmica... no no, al revés, la gent de tabacalera deia: a la bisbal fan 

ceràmica. I era al revés. (rient) 

Era molt potent. I la veritat no crec que hi hagi referents semblants en tot Catalunya. És que és 

clar, ara és difícil comparar perquè no és comparable, però en aquell moment ja podies voltar, 

que una experiència com la de la Tabacalera i la lluna negra, es fa difícil dissociar-ho,, era 

difícil de trobar. 

Creus que es podria fer alguna cosa similar ara? 

Suposo, però és clar, desconec perquè ja estic en una altra onda. Però també hi havia una qüestió 

i és que jo sabia que la Tabacalera es moriria. I ho tenia molt clar jo això. hi ha una cosa molt 

clara, les mogudes d’aquest tipus juvenil, s’acaben amb la joventut perquè avui ets aquí i demà 

t’embranques amb una altra qüestió. Sí, segurament hi ha històries potents, però no et sabria dir 

quines perquè ara estic amb altres mogudes. Però si que hi pot haver un referent així. Jo penso 

fins i tot, algun Ajuntament, al revés, que havia pensat models de Tabacalera aquí no, si us plau. 
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Però si que és veritat que es va prendre com el model no només això sinó també les barraques 

de festa major, que llavors només n’hi havia a Girona a Banyoles, però llavors alguns 

ajuntament van venir a la Bisbal. I bueno... les barraques ara continuen però no crec que sigui el 

mateix esperit. 

De Tabacalera només n’hi ha hagut una i no es tornarà a repetir no? 

No, no es tornarà a repetir. 

Creus que es troba a faltar Tabacalera? 

Jo crec que es troba a faltar aquells que l’han viscut, i els que no l’han viscut i els hagués 

agradat veure què carai era allò. Tinc un company que li agrada molt la música, que treballa 

amb mi i diu: jo en vaig sentir a parlar. Però només va ser això. i gent que bueno, que em tenen 

vist de l’època i diu, bueno és que jo llavors, molt respectable, vaia que tothom ho és 

respectable. Jo en aquell època era un skin head (riu) i dels que anàvem a Perpinyà a uniformar-

nos. No sé perquè anaven a Perpinyà comprar-se les coses, sabates... 

Creus que la Tabacalera ha servit com un referent en els musics actuals? No perquè no els 

ha tocat? 

Home, si. És clar que sí. Jo penso que més que la Tabacalera, tota la moguda... la lluna negra és 

molt difícil de dissociar. O sigui, vam plantar una llavor. És el que deies tu, només que els 

nanos veiessin a Komando Moriles, ha influït. 

Els músics i sobre la societat bisbalenca ha fet afecte. És el que et deia abans al principi. Els 

pares no tenen cap inconvenient en si el nen els demana una guitarra elèctrica i pagar-li les 

classes perquè hi ha una escola de música moderna també a la Bisbal. 

I de Cobla, també. Que no n’hi ha gaires. 

Exactament. Però em refereixo a que l’Ajuntament ja ho ha assumit com una cosa del seu llegat 

cultural. la qüestió també de la famosa Escena Bisbalenca. Aquest nom si no m’equivoco que 

potser t’ho diran millor ells. doncs si no m’equivoco aquest nom se’l va inventar des del 

programa Sputnik de tv3. El van començar a definir d’alguna manera... perquè bueno, allà a la 

bisbal no sé què passa però hi ha molta música, l’escena bisbalenca. Evidentment que això ha 

promogut una cultura musical de musica moderna de primer ordre. Nosaltres també volíem 

aquesta me l’havia deixat... volíem crear una escola de tècnics de so, perquè cada vegada 

havíem de llogar a tècnics de so amb un equip, i el mateix tècnic en Pere Thió, que va venir 

moltes vegades, va proposar de fer-nos un curs a qui volgués. I ens va posar un projecte i el vam 
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presentar a l’Ajuntament, ens van dir que no tenien diners i que no els el subvencionarien. Allò 

no va tirar endavant, però bueno, era també més idees que s’anaven afegint a tot el que era el fet 

cultural i social de la Tabacalera. Era molt potent. Ara em fas fer gratar la memòria, però en 

qüestions d’aquestes moltes. 

Jo ara no sé quina relació tens amb la Bisbal, però creus que s’hi fan prous festivals, 

concerts o espectacles relacionats amb la música? 

Home, jo m’agradaria que se n’hi fes algun més,  no? Si... 

Coneixes les entitats culturals que hi ha actualment a la Bisbal? 

Una mica si... 

I tu et veuries capaç de tornar fer el mateix que vas fer a aquella època o estàs en un altre 

moment de la teva vida? 

Estic en un altre moment. Ja fa temps que vaig d’allò... has de pensar que com a manager 

també... és que tot anava relacionat. Veus una cosa que no l’havia pensat, el llegat de Tabacalera 

va ser també intentar buscar ofici a l’entorn de la música com és el tècnic de so però també amb 

el fet del management, el promoure grups de música i aquí hi vaig entrar jo de ple. Ni jo mateix 

n’era conscient quan m’has fet aquesta pregunta. Clar, un cop jo estava a tota aquesta onda, i 

Komando Moriles em va dir de fer aquesta... doncs ràpidament vaig dir, m’he quedat sense 

feina, vaig muntar una petita oficina i per donar sortida en els grups, muntar-los gires, i tal... i 

tot aquest coneixement que jo vaig adquirir de promotors de Barcelona, o managers, grups, etc. 

que també tenien la seva escena en el seus respectius hi va haver un retorn però al revés. Mira, 

ara estic portant als Komando Moriles i m’agradaria que això, que toquin por ahi, i tal... i vaig 

començar a contactar amb tota aquesta gent i bueno, van sortir coses molt interessants. 

Tinc entès que han tocat per tot Espanya. 

Arreu d’Espanya i arreu d’Europa... 

I tu vas ser-hi? 

Si. És a dir, no sé perquè però Komando Moriles li costava molt tenir concerts a Barcelona 

ciutat, no sé perquè però no entraven. Havien entrat molt més bé a Madrid. També al ser un dels 

públics molt diferents.. a Barcelona són més freds, a Madrid són més passionals. 
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També depèn de l’època que era. A quina època estem parlant. 

Els noranta... independentment d’això jo crec que a Barcelona són més analistes. “aquell entra 

una mica tard amb el baix...”. i després vam organitzar una gira per Alemanya, Bèlgica, 

Luxemburg, França... a França molt sovint. Perquè vaig arribar a la conclusió que si a Barcelona 

no ens estimen (diguem-ho així), tirem amunt, que hi tenim la mateixa distància o menys. Has 

de pensar que el primer concert de Komando Moriles ens miraven de manera estranya, però 

estaven encantats perquè és que a França per nosaltres era... a veure, a diferència de nosaltres, a 

Tabacalera si que fèiem el que podíem. A França era molt professional. Els joves quan 

organitzaven concerts eren del mateix nivell que els professionals d’aquí. I molt ben cuidats, 

sempre tenies el teu camerino... 

Tu anaves a tots els concerts? 

Si, sempre. 

Llavors, heu viscut les mil i unes. 

Moltes, moltes. 

Què ha significat per tu ser el manager de Komando Moriles? 

Per mi una experiència de vida molt potent. 

Fins a quin any vas ser-hi? 

6 anys. Des del 1994 fins el 2000. 

El 2003 van plegar. 

Els Komando Moriles era una mica com la lluna negra, com la Tabacalera, era una història de 

joventut, que un dia et va sortir de dins la vas desenvolupar i et va donar molta experiència 

moltes coses positives. Els Komando Moriles van seguir fent gires cap a Itàlia... eren gires la 

majoria de locals de joves. No eren gires que diguessis “Pepsi”... 

No anaven al Palau Sant Jordi... a part de que a Barcelona no els volien... 

Exactament (riu) 
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Em podries explicar una miqueta quins són els lligams que tens amb la Bisbal, perquè ara 

estàs a Girona... 

Des de fa, 20 dies que visc a Girona. Vull dir, que m’hi he traslladat ara ja fa.. el 2012 vaig 

deixar de ser regidor. Però continuo lligar a la bisbal, a icv. Vaig ser pare i llavors vaig decidir 

que ja n’hi havia prou. I que un altre fes la meva  taca com a regidor, perquè 9 anys considero 

que són molts anys. Aleshores això, després hi ha... és que és clar, només era un pas. Venir a 

viure allà on treballes, perquè cada dia era molt feixuc. 

Tinc a família i les amistats a la Bisbal. 

Hi vas anant? 

Si. És aquí mateix i tal. Si. 

Com la descriuries la Bisbal? 

És una mica pel que he anat veient i a vegades pel que m’han explicat els de fora, que a vegades 

és la millor manera, és una mica una relació estranya. Que al final... és a dir, és una ciutat tirant 

a conservadora, clarament, però que té un encant, almenys fins ara jo n’hi he trobat, que com 

que és tant... com que tot passa tan a poc a poc, no és tan accelerada és una ciutat apte per vida 

tranquil·la. però vida tranquil·la que en aquelles èpoques quan volies gresca, la tenies 

assegurada. I vida tranquil·la però “tu que estàs a l’Empordà”, no sé com dir-ho. Era una mica 

potent. Ara ja penso que com tot les coses van canviant. Ara potser és massa tranquil·la. 

Què significa per tu la Bisbal? 

El lloc on hi he viscut 45 anys. I llavors es fa difícil, sobretot ara que he fet el canvi de domicili, 

és difícil explicar-ho perquè tinc molts lligams de tot tipus. 

És casa teva... 

Si. L’altra cosa és que potser d’aquí a un any o així es tanqui aquesta etapa de que sigui casa 

meva. De fet, vaig estar a punt de marxar de la bisbal fa uns 10 anys o així, perquè em vaig 

trobar sense feina i em vaig tancar a la oficina de management d’aquí a Girona. Primer la vaig 

fer a casa meva aquesta oficina, i després vam sumar esforços de dos persones més, un és de 

Santa Coloma i l’altre és de la Cellera, en Pau Vargas, que té una oficina que es diu Panda 

Management. Doncs vam ser socis. 
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Has de pensar que jo ja portava molt de temps i era una feina difícil, feixuga, es guanyaven molt 

pocs diners. Jo ho tenia molt clar, perquè era un servei diguem-ne que tenia quota de mercat 

però no la suficient com per viure’n. Era molt difícil. 

Si estàs a un Barcelona, em sembla que montes un concert i tens allà un milió, dos milions de 

persones dels quals si en tens dues-centes per omplir una sala, ja pots anar fent. Aquí és 

complicat. 

Creus que el territori ha influït en la teva carrera i en la teva vida personal? 

Si, és clar, evidentment. 

I quin paper creus que té la música a la Bisbal? Ja m’has dit abans, que per molta gent 

abans era primera la música i ara la ceràmica. 

Si és un xiste que m’he inventat, però d’alguna manera ve a resumir això. que per molta gent 

era, la bisbal va entrar en el seu mapa mental com una ciutat allà on hi ha concerts. I després 

descobrien la resta. I per tant, si que és veritat que amb aquest principi si que es podia utilitzar 

aquest punt que té la Bisbal com per fer promoció de la ciutat. I per tant, la pregunta que em 

feies, un festival, una fira, una cosa a la Bisbal, ara no ho sé, però fa uns anys enrere hagués 

pogut arrelar molt fort. 

I actualment, pel que saps, la música en quin moment es troba? Creus que ha pres més 

importància la ceràmica que la música, que la música queda amagada, o que la música es coneix 

gràcies a Mazoni, Sanjosex i Arbras? 

Parlem de política no? D’alguna manera, en el sentit... jo penso que des de l’Ajuntament no s’hi 

ha cregut amb aquest potencial. Si que les àrees de joventut dels respectius ajuntaments han fet 

coses per la música, i coses que fan molt bé, un buc d’assaig. Una cosa que... però no s’ha vist 

com un punt d’interès per acostar a la gent com si s’ha vist amb la ceràmica, amb el comerç, ara 

amb la guerra del francès també. Tothom s’apunta a la festa. Però això no s’ha pres seriosament, 

i jo penso que és la gran equivocació dels que han manat en aquest poble sobretot des que 

existeix Tabacalera, des que es va tancar Tabacalera, des que han sortit Mazoni i tota l’escena 

bisbalenca. És allò que tens davant dels morros i no ho veus. És com aquell alcalde de 

l’Empordà que el que més li interessa és fer una planta de residus encara que sigui carregant-se 

un jaciment arqueològic de primer ordre. I això a l’Empordà ho tenim. Ho tenim moltíssim. 

L’Empordà és la terra més escrita, més descrita, més pintada, més dibuixada, més cantada, més 

valorada a nivell de les masies, la gent vol viure a l’Empordà, vol estar tranquil a l’Empordà... 

és brutal. La Catalunya estima l’Empordà. És brutal el poc que ho entenc alguns polítics. 
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Com a ciutat que és la Bisbal, i una ciutat de cert ordre, no t’ha de fer por potenciar l’ordre. Els 

tres cantants, Mazoni, Sanjosex i Arbras van coincidir en el disc de la Marató tots tres. No s’ha 

pres el rock a la Bisbal com un sector estratègic. 

A en Carles, a en Jaume i a en Miquel de què el coneixes? 

A en Jaume li vaig fer de monitor de colònies, per dir-ho així. ell potser ja ni se’n recorda, però 

si que és veritat que ens coneixem. Jo recordo a en Jaume que ell mateix em donava ànims. El 

mateix músic és molt conscient del món aquest... és molt difícil.  

Amb en Carles vam fer, i també hi havia en Miquel, van fer un grup que es deia els Wonderful 

Baby Dolls, van començar a fer versions. Van fer unes quantes festes majors. Jo els vaig agafar, 

però després van decidir anar amb un altre. No només amb ells, també t’acabes coneixent amb 

la gent de l’escena musical. 

Quin nom tenia la teva empresa de management musical? 

La clau produccions. Va ser després, quan ja no estava sol. Amb el de Santa Coloma i el de la 

Cellera.... Quan jo tenia la meva oficina no tenia ni nom... 

A part dels Komando portaves els Pixamandúrries? 

Era un grup que es va començar dient Miops, i es va fer molt famós amb una cançó que es deia 

“Barcelona 92, ens han donat pel cul a tots”. Són de la bisbal i entorns. I després es van dir 

Pixamandúrries, i va començar a tocar cançons amb esperanto. Era un grup molt polític, i molt 

antisistema que diríem ara. Era molt revolucionari. Cantava amb àrab. Llavors clar, la 

immigració marroquina començava ja a notar-se. I llavors, casualment per un grup 

d’esperantistes d’aquí a Girona que es deia Girona Espero, van contactar amb un esperantista de 

Toulouse, que a França el moviment esperanto i anarquista està més ben organitzat, va contactar 

amb un del nord-est de França i els van incloure en un recopilatori de grups que canten en 

esperanto. Era un empedrat, no lligava res. I gràcies a això, van poder fer concerts a França molt 

interessants. 

A part d’aquests dos grups en portaves algun altre? 

Vaig començar amb Wonderful Baby Dolls, però va durar poquet. Amb la oficina d’aquí Jaume 

I (Girona), Deskarats... ens va costar. Era qüestió de tenir tu un grup propi. També amb els 

Tipuaixí, implicava fer una inversió per la teva part. i amb els grups era una mica així de dir: 

quan tu trobis algun concert... 


