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Marc Grabuleda

Durant l’últim any el Pla de l’Estany ha viscut dos esdeveniments musicals de gran

importància. El primer, Sonora, la mostra de grups novells i DJ’s creadors del Pla de

l’Estany, i, el segon, la inauguració del nou Ateneu-Centre d’Estudis Musicals que s’ha

convertit en sèu estable de diferents entitats i on s’hi cuina el present i futur de la música

a la nostra comarca. Però la comarca ha tingut des de fa temps una gran i important

tradició musical, degut al gran nombre de grups que han existit, tots ells d’estils i tendències

molt diferents, però que en moltes ocasions han compartit objectius, components i amistat

i han teixit la història de la música a la comarca.

BANYOLES ÉS BONA,
SI LA MÚSICA SONA



La riquesa de grups i estils de música que hi ha
hagut a la nostra comarca durant anys i anys
es fa evident al fer un cop d’ull al passat: cobles,
orquestres, duets, teclistes, cantants solistes,
cantautors, grallers, corals, grups de folk, ball,
pop, rock, jazz, animació infantil o música clàssica.
Una llarga llista de grups que demostra la passió
per aquest art que hi ha a la comarca. Una de
les primeres formacions que va enregistrar
cançons al Pla de l’Estany (arrel de les corals
Els Rossinyols de l’Estany i Harmonies del Llac)
va ser la Polifònica de Banyoles, encapçalada
per Manel Saderra, figura clau de la sardana,
així com Rossend Palmada i Martirià Font. Aquest
fet es va produir als anys 60, època en què van
sorgir els pioners del rock a Banyoles. Los Rixens,
un quartet de joves que tenia per lema “Siempre
en Vanguardia”, i Los Picolos van apostar per

aquest estil de música pròxim als Sírex o als Mustang. Tot i ser els primers a fer rock, el seu nom
va caure en l’oblit i avui poca gent els recorda, així com tampoc es recorden gaire els cantants
aficionats que anaven a les actuacions dels grups de ball a cantar alguna cançó (com podia ser
Mompio). A finals de la dècada dels 60 van aparèixer els Dakota i Los Delfines (que feien música
de ball i van publicar un single amb diverses cançons). Als 70 van sorgir els Joventut 70 i els Loud
Crash, que van publicar un disc de 45 polzades.

En aquesta època (finals dels 60 i principis dels 70) hi va haver a tot Catalunya l’explosió del folk.
Grups com Falsterbo, Ia & Batiste i músics de la talla de Jaume Arnella, Xesco Boix, Pau Riba i
Marià Albero (que més tard estaria molt lligat al nostre poble i crearia el grup Els Grallers de
Banyoles) eren famosos arreu del país, en gran part gràcies als concerts que realitzaven al Parc
de la Ciutadella de Barcelona. Aquest moviment es va concretar a casa nostra amb formacions
com ara Tres Quarts (que acaben de publicar el CD Armari Mirall), Esclops, Els Ermitans, Baco,
Saltos Largos i Mundo Unido. Cal destacar també la figura de Mossèn Josep Maria Verdura (Calella,
1923-Camós, 1997), que  va ser  rector de Sant Vicenç i Santa Maria de Camós. Tenia el nom
artístic de Padre Mariver (Mar, de Maria, i Ver, de Verdura) i es dedicava a interpretar i compondre
cançons religioses dels 50. Mossèn Verdura, a part de tocar i enregistrar les seves pròpies cançons,
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El folk es va
concretar a
casa nostra

amb grups com
Tres Quarts o

Esclops

Mossèn Verdura al seu estudi de gravació.
Foto: Joan Comalat.

Esclops en una actuació. A la foto de
portada, els 085 durant el concert de
clausura de Sonora. Fotos: Joan Comalat.
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ajudava als grups novells deixant-los gravar els seus temes per fer maquetes.

El folk va estar present a la comarca amb força fins els anys 70,  però a partir
d’aquesta dècada i durant els 80 va ser quan es va viure l’obertura democràtica i
el rock va arribar amb força al Pla de l’Estany. Aquest fet va propiciar que apareguessin
moltes bandes de pop-rock com ara l’Orquestra Sant Martirià (formada per més de
deu músics, alguns d’ells procedents de grups de folk), Xarxa, Isis, Líquid o Lokus, i
també de grups de punk com Ratisida i Dandies (que després evolucionarien cap a
Kitsch). Durant aquesta època, sobretot als 80, hi havia una forta moguda a la
Professional de Banyoles (on naixien Fulano de Tal, Líquid i Lokus) i a l’Insitut Pere
Alsius (on apareixeien Dandies, HHH i Stornuts -on hi havia Joan Pairó, futur baixista
dels Kitsch-). A l’insti, a més, es publicava el fanzine Lúbric Crònic, on es barrejava la
inquietud musical d’aquesta dècada amb l’explosió del còmic underground. Aquesta
revista, que es distribuïa fins i tot a Barcelona, havia entrevistat a veritables fenòmens
de l’època: Nacha Pop, The Chameleons, Siniestro Total... Aquest fet serveix per veure el
que és una constant a la comarca: la música i les arts plàstiques van íntimament lligades.
En aquest sentit, són diversos els grups que han recorregut a artistes plàstics i fotògrafs
creatius perquè il·lustressin les seves portades (Loud Crash, Kitsch i Fang, entre altres) o a
les performances que han aprofundit en les dues vessants. A més, els cicles d’expansió i
declivi de totes dues arts estan molt relacionats.

Amb tots aquests grups, els anys 80 i 90 Banyoles va destacar per ser una de les poblacions
catalanes amb més grups de rock amb discos enregistrats. Algunes de les bandes que van fer-
ho possible van ser HHH, Kitsch, Terratrèmol, Zoo-il·lògics, I-6, Pulmons Negres, Apus, Dissonance,
Rouse i Lothar Saphiro. És també en aquesta època quan sorgeix un moviment musical als locals
de Mata, d’on surten grups com ara Pulmons Negres, Xuxu de Pus, Habeas Corpus, Crits d’odi o
Toxic Aliocha’s, que van centralitzar part del moviment musical més contundent de la comarca.
Però no només eren aquestes formacions les que apostaven decididament pel que feien i tiraven
endavant projectes que, al mateix temps, eren bastant diferents entre ells. El número de grups
que existien, que assajaven, feien concerts i, si podien, enregistraven una maqueta era molt gran.

Una de les formacions més representatives del moment va ser Kitsch. Ja amb dues maquetes
autoeditades: Les Mosques (1987) i Capsa de Trons (1988), l’any 1989 va aparèixer Kitsch I, el
primer treball d’un grup amb una llarga trajectòria musical que encara avui en dia perdura. Al
1993, en un article publicat al diari El Punt, Miquel Aguirre definia el grup com a «independents,
hereus de la new wave britànica» i qualificava les seves lletres com a «esmolades per reviure-
les en un directe convincent». Des de l’aparició del seu primer treball, la trajectòria i evolució
d’aquest grup ha estat constant i recentment acaben de publicar Kitsch VIII i també estan posant
a la venda gravacions de concerts que han realitzat durant tota la seva carrera (el primer és
Kitsch a la Nau, 10-VII-1992).

Uns altres referents del panorama musical a
la comarca van ser els I-6, que va donar els
primers passos a finals dels anys 70. Els seus
components, Tomàs González, Ramon Quin-
tana, Joan Yani i Ramon Valero van seguir
una línia pròxima al pop, que es va concretar
en la maqueta El gat d’en Pepo (1989) i en
el llarga durada Segueix el joc (1991), produït
per Pep Sala. A més, també van fer de teloners
de la gira de Sau del 1992 i l’any 1993 van
tocar en un dels concerts més emotius que
recorden, el del Palau Firal de Girona amb
Sopa de Cabra i Sau. Aquest any, però, va ser
el mateix que el grup va decidir deixar de fer
concerts però, tot i això, no es van retirar,
sinó que van continuar assajant per divertir-
se i gaudir de la música.

L’intitut Pere Alsius publicava aquesta
revista musical. Un exemple que les arts
gràfiques i la música acostumen a anar
lligades.

A la Plaça Major es celebrava Santa
Cecília, patrona de la música.
Foto: Josep Compte
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I-6, Terratrèmol,
Zoo-il·lògics,
HHH, Kitsch o
Fang van tenir
un gran
arrelament entre
les dècades dels
80 i 90.

D’altra banda, el rock sísmic de Terratrèmol (encapçalat per Jaume Grabuleda
i Joan Cardoner) va donar com a resultat dos discos publicats per la discogràfica
Picap (El foc que tu demandes, el 1991, i Passió sota la pell, el 1992). Van fer
concerts arreu de Catalunya i quan tenien moltes cançons enllestides de cares
al tercer treball discogràfic es van dissoldre.

Zoo-il·lògics van aparèixer de la mà de Pep Boix i Mia Ros l’any 1986. A aquests
dos músics, s’hi va afegir el cantant Jaume Badia (que recentment hem pogut
veure com un dels protagonistes de la pel·lícula Crespià, the film not the village).
El seu estil englobava moltes tendències dins del pop-rock i van publicar un
disc amb la discogràfica Picap titulat Tu rai.

Un dels grups amb més projecció internacional van ser els HHH. El seu estil
era pròxim al hard-core i les seves lletres eren crítiques amb el sistema i molt
compromeses socialment. A través d’una discogràfica independent d’Alemanya
van publicar el seu treball a aquest país i a altres parts del món. Així, van arribar
a ser número 1 a les llistes de hard-core dels Estats Units i en diverses ocasions
van tocar a Euskadi (com també ho farien Xuxu de Pus i Pulmons Negres) en
diferents gaztetxes. Últimament s’han reeditat diversos treballs seus.

Una altra iniciativa interessant va aparèixer a principis dels anys 90, quan el
col·lectiu SCCP va publicar la maqueta recopilatòria Banyoles norantaquè?,
que estava gravada en directe durant les Festes de Sant Martirià i on hi apareixien
grups de Banyoles (Achtung, Apus, Pulmons Negres i HHH) i de fora (Código
Neurótico, Zakarrak, Vómito i Ostikada) i el títol ironitzava sobre el fet que la
capital del Pla de l’Estany fos subsèu Olímpica de Rem durant els Jocs Olímpics de l’any 1992.

Aquest gran moment de la música al Pla de l’Estany va quedar aturat durant la segona meitat
dels 90, quan hi va haver un cert període de recessió. No obstant això, l’any 1995 va sorgir un
dels grups que ha obtingut més prestigi dins la premsa especialitzada i que compta amb seguidors
arreu de Catalunya, l’Estat Espanyol i altres parts del món. Fang, encapçalat per Mariona Aupí i
Jaume Garcia, s’ha guanyat aquesta fama a pols amb l’edició de quatre discos: My weak point
(1997), My black dress (1999), Monsters (2001) i Dos vidas (2004). A més, van guanyar el concurs
Villa Rock de Bilbao, i l’MTV els va entrevistar en motiu de la seva actuació al Festival Internacional
de Benicàssim. Cal dir que abans de Fang, el grup Lothar Shapiro també va irrompre amb l’excel·lent
treball Neuro Whip editat per la discogràfica madrilenya Por Caridad Producciones, que va ser
afalagat per la crítica. Tot i això, la formació es va dissoldre pocs anys després.

Dissonance i Apus també van publicar treball discogràfic durant aquests anys. Sand & Tony i
Mesclant el temps van ser els discos d’aquests dos grups que durant bona part de la dècada dels
90 van trepitjar molts escenaris. De l’època, també destaca la formació Carmen 113, que va nèixer

Kitsch després de tornar d’una gira
a Rússia, davant la barca de l’Oca
que van disfressar de pirata.
Foto: Toni Vargas.

El grup Zoo-il·lògics. D’esquerra a dreta
Xavi Olivas, Pep Boix, Met Badia i Mia Ros.
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el 1998. Assagen al Pla de l’Estany, entre els seus
integrants hi ha el guitarra banyolí Eloi Molinero i
acaben de publicar el disc Trece historias amb la pres-
tigiosa discogràfica independent Boa.

Ja al 2001 El Tercer Ull (pop-rock) va publicar el disc
Sortint dels Límits amb la discogràfica barcelonina
Saltimbanqui. D’altra banda, existeix des de fa tres
anys El Concurs de Maquetes de Banyoles, convocat
per la Coordinadora de Barraques (una entitat que
treballa per la difusió de la música a la comarca), i
que l’han guanyat grups com aiRun, Jamboree Gang
i October. Els dos primers ja han publicat el CD (Apeiron
i The banyolians, respectivament) i October està a
punt d’entrar als estudis Ground de Cornellà del Terri
per enregistrar el seu primer treball.

Aquest concurs, juntament amb el concert que va
celebrar Ràdio Banyoles en motiu del seu desè aniversari i on van participar-hi diferents grups de
la comarca, han servit per reactivar el món de la música a casa nostra. En certa manera, es podria
dir que el fruit de tot això l’ha recollit Sonora-Primera mostra de grups novells i DJ’s creadors del
Pla de l’Estany. En la seva primera edició del 2003 hi han participat tretze grups i dos DJ’s: Jamboree
Gang, aiRun, 085, Crespià All Stars, Edelweiss, Kassamba, Jelly Roll, Lliure’s,  October, Atzar, Stikot,
Toris, Xuxu de Pus, Velcro i Vleverth Dj.

Respecte a aquests grups, Xuxu de Pus, per exemple, està acabant de gravar una maqueta formada
per tretze temes. Totes les lletres són escrites en català i estan marcades per una forta crítica
social. Per altra banda, aiRun està mesclant les cançons del seu nou treball, Gong,
que encara no té data de llançament però que es presentarà a finals del mes de
juny a la sala Bikini, coincidint amb la final del concurs Emergenza, del qual han
quedat finalistes. Toris, d’altra banda, ha gravat recentment un CD amb set cançons.
Més recentment, han sorgit grups com Caiko, que han arribat a ser semifinalistes
del concurs Emergenza, i UVI (format per antics components de Pulmons Negres i
Apus).

En referència a la música electrònica, també ha entrat amb força dins el Pla de
l’Estany. El malaurat Mateu Comas va ser un pioner d’aquest gènere i va crear i editar
diferents CD’s sota el nom de Fax-3.  A més, darrerament han sorgit diferents noms,
DJ’s i projectes d’aquest gènere musical. El projecte Svmn-ka, format per diversos
banyolins, actuarà al festival Sònar d’enguany, un dels més prestigiosos en l’àmbit
internacionalment.

Però més enllà dels grups i DJ’s que hi ha actualment a la comarca, cal destacar també
que el passat mes de setembre Banyoles va guanyar un nou espai musical. L’Ateneu-
Centre d’Estudis Musicals és ja la sèu estable de diferents entitats de la comarca
com l’Escola Municipal de Música o el Taller de Músics, que assagen i fan les classes
en aquest nou espai. A més, falta encara executar la segona fase que consistirà en la
construcció d’una sala polivalent amb unes graderies retràctils que permetran que
s’hi puguin fer tot tipus d’activitats. Entre elles, evidentment, tot tipus de concerts.

Cartell de promoció de l’orquesta
Sant Martirià, una de les formacions
de ball que hi havia a Banyoles.

Aquest reportatge ha estat ideat i realitzat per Marc Grabuleda (membre de Jamboree Gang i coorganitzador de la

mostra Sonora) amb la col·laboració Joan Comalat, Josep Compte, Joan Blanch, Joan Carles Ros “Rosky”, Xavi

Puigdemont, Antoni Torres, Lluís Costabella, d’Adrià Boix, Francesc Viladiu, Jaume Grabuleda, Ramon Fusté, el Taller

de Música i l’Escola Municipal de Música de Banyoles. El reportatge és una pinzellada per la història de la música a

la nostra comarca. És per això que no s’ha pretès aprofundir en cap punt concret sinó fer petits flaixos als grups

que han teixit la història de la música a la nostra comarca.

Fang, amb quatre discos al mercat, és
una de les formacions banyolines amb
més projecció. Foto: Tino Soriano.



MOSTRES DE MÚSICA
Tot i que les mostres de música que s’han organitzat han tingut poca o nul·la
continuïtat, s’han portat a terme vàries iniciatives amb l’objectiu de donar a
conèixer i potenciar els grups del Pla de l’Estany. La primera experiència va ser
l’any 1986, quan va tenir lloc la I Mostra de Música Catalana de Banyoles. De
tots els participants en van sortir com a guanyadors Jaume Grabuleda, Swing
Sec, Teo Batlle, De Fluvià Ribers Verds, Ramon Manen i Agustí i Jordi Tonietti.
Aquestes formacions, com a premi, van enregistrar dues cançons cada un als
estudis Martí-Brunet de Manresa durant el mes de gener del 1987

La revista Individu Ocult (amb sèu a Banyoles), d’altra banda, va organitzar al
llarg de la dècada dels 90 i durant tres anys l’Alter-Tour, una iniciativa encaminada
a mostrar la música que s’estava fent en aquells moments a les comarques gironines
a través de concerts i de l’edició de recopilatoris. Les formacions del Pla de l’Estany
que van participar a l’Alter-Tour ’96 van ser Dissonance, Fang (que van enregistrar
un tema en un estudi per primera vegada), Ego-Go i Lothar Saphiro. A l’Alter-Tour
‘97 hi havia quatre grups banyolins, d’un total de 17 i, l’any següent, tot i que es
va repetir la iniciativa, no hi va participar cap grup de la comarca.

D’altra banda, l’any 1998 la Comissió de Barraques va tirar endavant un projecte
anomenat Propostes Musicals Banyoles. El resultat va quedar plasmat en un CD on
hi havia catorze grups de la comarca i es van fer diferents concerts a la plaça de les
Rodes.

Recentment ha finalitzat la primera edició de Sonora, Primera Mostra de Grups Novells i DJ’s
Creadors del Pla de l’Estany. Aquesta iniciativa busca camins per promoure i potenciar les
capacitats culturals dels joves. Els organitzadors han editat un CD recopilatori amb una peça
de cadascun dels seleccionats gravada als estudis Ground de Cornellà del Terri. Amb això s’ha
aconseguit que alguns grups hagin tingut la seva primera experiència enregistrant en un estudi
de gravació. Paral·lelament s’han programat una sèrie de concerts i sessions per donar a
conèixer els participants davant el públic de la comarca. La web  va néixer com a mitjà de
comunicació propi de la mostra i actualment es vol consolidar com el portal musical del Pla
de l’Estany, ja que ofereix informació actualitzada diariament sobre nous grups, notícies
relacionades amb el món de la música de la comarca, concerts, mp3 links...
(wwww.sonoramusica.com)
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El grup de rock simfònic aiRun, en
una actuació emmarcada en Sonora.
Foto: Joan Comalat.

Cartell promocional de la mostra
Sonora. Disseny: Miquel Amela.
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ESPAIS DE CONCERTS
Moltes actuacions que s’han fet a la comarca han sigut a l’aire lliure.
La Plaça Major, la Plaça Perpinyà, la Plaça de les Rodes, la Placeta
del Teatre, la Draga, el Passeig Dalmau, la zona de la Farga i, en
general, tots els barris de Banyoles han servit d’emplaçament per a
concerts i espectacles molt diferents.

En moltes ocasions els espais que s’han usat com a “sala de concerts”
han sigut bars i discoteques. Així, des de fa molts anys el bar La
Patagònia ha acollit infinitat de grups d’estils molt diversos. De l’any
56 a la dècada dels 70, cada diumenge hi havia dos grups de ball a
una sala del Mercantil, on havia actuat Julio Iglesias, per exemple.
Després, amb l’arribada del Club Blau, es van fer moltes actuacions
(Tequila, Australian Blonde, Los Planetas...). Però el que realment
va fer especial aquesta discoteca va ser el fet que va ser la pionera
de tot Catalunya i l’Estat Espanyol en programar techno. Pel local hi
han passat per primera vegada a l’Estat DJ’s com Darren Emerson, DJ. Hell, Surgeon, Claude
Young, Green Velvet, Dave Angel, DJ. Sneak, Robert Armani i The Advent. Per tant, no és
d’estranyar que el Blau s’omplís de persones vingudes de França i Barcelona, i que artistes
d’aquest país que més tard es consolidarien com a DJ’s amb prestigi (com Ángel Molina)
fossin habituals d’aquest club. Quan van tancar l’any 1997, Banyoles va perdre un espai
musical amb molt prestigi dins i fora de les nostres terres.

Als 70 destacava la discoteca El Drac, a la Plaça de la Rodes on, a vegades, hi feien concerts
i l’espai Els Catòlics, a la Plaça Major, on també s’hi havien fet actuacions de forma esporàdica.
A principi dels 80 el Cinema Victòria va ser la sèu de varis concerts de primeres figures
mundials del jazz, dins de la programació que oferia el seminari de jazz organitzat pel Taller
de Músics. També en aquesta època la Comissió de Joves va condicionar el garatge que hi
ha sota al Bazar Canarias per veure actuar I-6, Draps Bruts... A finals de la dècada, a més,
al Jasalpí hi van actuar grups internacionals com NOFX i Acused. Del 1998 al 2000 per la
discoteca L7 van passar-hi grups com Azukarillo Kings, Nel·lo y la Banda del Zoco, Los
Sencillos i DJ’s com An Der Beat. Del 2000 al 2002 Dallas Nit va programar Dr. Calypso,
Daniel Higiénico, Oliver Ho i Miqui Puig, entre altres.

No s’ha oblidar, tampoc, que la discoteca La Nau va obrir l’any 1992 com a sala de concerts.
En aquest recinte hi van actuar grups com Kitsch, I-6, Terratrèmol, Lax’n’Busto i Quercus. A
la segona meitat dels 90 també hi van haver actuacions al bar l’Estel Roig (Feliu Ventura,
entre altres) i a l’Europa (Su Ta Gar, Xuxu de Pus...).

Actualment, des de ja fa unes quantes temporades, el Centre Cívic de Porqueres
organitza concerts alguns divendres. Solen ser grups de la comarca poc
coneguts però no per això menys interessants. Últimament la discoteca Místics
està realitzant una sèrie de concerts amb grups força destacats (Bar Xino,
Chocodelia Internacional, Habeas Corpus...).

D’altra banda, també cal destacar que, aprofitant les festes de barri o altres
esdeveniments, han sigut molts els concerts que s’han celebrat a l’aire lliure
a diferents punts de la ciutat. Entre aquests destaca la festa del carrer de Sant
Martirià, que al llarg de la seva història ha programat concerts de la talla de
Jorge Sepúlveda, José Guardiola, el Dúo Dinámico o Antonio Machín.

Però tot i l’extensa llista de grups i actuacions que hi ha hagut a la nostra
comarca sempre han faltat espais on poder assajar i tocar amb un mínim de
condicions. Els grups s’han buscat i es busquen la vida per poder assajar a
qualsevol garatge, local o casa on puguin tocar i no molestin excessivament
als veïns. Aquest fet seria molt més fàcil si les institucions donessin més
recolzament a totes les formacions i habilitessin espais adients per assajar.

Doberman, grup japonès d’ska, el
passat mes d’abril a la sala Místics.
Foto: Joan Ametller.

Programa de la festa del carrer Sant
Martirià de l’any 1971.


