
F i g u r e s 

Salvador Dabau, 
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Salvador Dabau ha consagrat la seva incensa vida a dues ^̂ raas 

vocacions: el magisteri i la música. Va ncixer a Vilajuiga ta 85 

anys, pero li fa la sensació d'haver viscut tres seí̂ 'lcs, perquc consi

dera que sempre ha aprofitat el teraps al máxin"i, Només es vetreu 

a ell mateix que la tímidesa l'hagi privar de donar a conéixer mi-

llor la seva extensa i vanada dhra musical. 

- V'íiii idriitir íi V'ífaJH'i'íííi. c/Ufi)i van 
übandonar MüníSL7ríii.' 

- En sortir de Moncserruc, cm v;.iit̂  
escfihlir ninh la mcva famítin a Girnna, 
iin viiif,' ci)ncinu;ir cLs ciirsus i.lü IULISÍCII 
íiinii L'l mcsccL' Civil. Parnl-lelaincnt, us-
tudiava iiia,ííisrt'ri. Vaiy ohicnir el cítul 
de pnifL'ssnr LIC música pcl Liccii lÁa Bar
celona i vaiy acahar maj^isteri. He fot LIC 
mesrrc diiraní- 47 anys: 24 anys a Tornie-
ila dt' Míinttirí, uns i.|iianc,s anys a Cons-
ranrins -on em vaiy estrenar coiii a nius-
rru, un unes fíiilfcs amh una tineslra que 
i.lonava a la corl tluls porcs- i en difc-
rcnls cenrres Je Ginma -a ri-lnspici, a 
Mnarja'i'c...-, i cls úlrims 15 anys al 
L'dMeui Briiyuera, ile Uirun.i. 

- Oc X'iiajuína. per Uim. lui dcvcu 
teñir ¡paires rccímh d'mfantcsu... 

- En aL]aell remps. ura com si csri-
Líuéssiai a l'edar aiiri-ma. A Vilajai<ía, no 
Ki havia ni elecrricitai, ni res de res. 
Anaveiii amh IILUUS vlVili. 1\' la carrerera 
que vluiii a Roses, en ileiem eamí ral. Rc-
cortlo que, i.|iian era peril, darrere el pa-
ller LII' casa hi havia una harracnta on 
vivía una pubra ¡.luna î iiie era liriiixn, se-
í̂ on.s els eomcntaris tle la j^ent. ]n eai 
inoria de panie. La dona vivia anih LIOS 
gossos i feien correr que a la nit es con-

¡¡liincs de les fJL'rs!irn.'s 
que US amáxen es 
¡}ensen que van néi-
xer a Ginma, ¡)crd 

vos son fdi de Vilajuií^a. Fín.s a qiúrxa eáat 
hi van viure? 

- Fins ais noa anys. Vaig ser el can-
tant solista LICI cor ilcl poblé ñns que ais 
non anys vai^ in^rcssar a l'Escnlania de 
Montserrat. EstULlíavein cinc horcs ilia-
ries de música. Hi vaî ; apremlre a tocar 
el piano, el viok', ¡'orguc... Hi vaiy pas-
sar sis anys, sense fer iiiai vacances. Eis 
de casa tenien vinyes i olivars, i sí ha-
vien tinj^ut una hona anyada eni venien 
a veure peí seteinhre a Montserrat: un 
any el ineu paie i l'altre la nieva mare. 
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Salvador Dabau i Caussa va 
nébcer a Vilajutga (I'Alt Emparda) 
el 2 de marg del 1909, Ha dedicat 
[a pare mes imporcant de la seva 
vida a les seves dues grans vaca-
cions; el magisteri i la música. Ara, 
ais 85 anys, aqtiest tímid deixehle 
del mestre Civil continua compo-
nent música i oferint concerts. 

Ha treballac de mestre d'esco-
la durant 47 anys: 24 anys a Tor-
roella de Montgrí, 15 a! col-legi 
Bruguera de Girona, 3 a Cons-
tantins i la resta a centres de Gi-
ronacom l'Hospici, Montjiii'c... 

Com a autor i hannonitzador 
de composicions musicals, ha fir-
mat mes d'un centenar d'obres, a 
part d'una seixancena de boleros, 
fox, txa-txa-txas i altres peces ba
ilables. Ha tücat una gran varie-
tac de generes musicals, perqué 
ha compost o harmonitzat per a 
concerts de piano, piano i violf, 
sarsuela en tres actes amh música 
harmonizada per a orquestra 

vertía un una nuiLi. \o vivia íueiijat pul 
terrur. Li van matar els gossiis, perqué 
deien que eren dimonis en lorina de 
gossiis.., 

~ Tula iu.¡tícsta Ikt^enda ckvia ser ter-
rihíc ¡iL'r a ia vosmi maznado d'infüm... 

- Muir terrible. Tluiihé cm Ciuisava 
lerror la histñria klel briiel, peri.|iiij ex-
plicaven i|ue aU estanys de Ciustelió 
s'havieii entnnsat uns bous amb la car
reta. La gent preguntaven els iins ais 
altres si havien sentit el bruel. Jo 
in'imaginava que era una mena de 
monstre L|iie corria per la carrerera. En 
íi, son nnécdiites d";K|uell temps! 

- N'imií.'.'i h¿m pusatt 80 «ii-vs.., 
- \o ja be viscLit 300 anys, des 

d';K|Liella ei'-nca que semblava itiedieval 
fins al temps en que l'boaie ha pujat a 
la Lluna, He visciit rcvolacions, dieta-
dures, la i^uerra. be estat presüner, en 
camps de ci.incentracit>... He viscut la 
vida intensament. 

- Hí van cmarilc íprst. a Moniscnai? 
- Hi viiiíí ser umlr felit; ;i Montser

rat, tot i que els hivern> eren ilaríssims, 
perL|ue nu bi havia caletacci<i i el clima 
era tredíssim. P^iíser he tingut hona 
salut peri,|ue a Montserrat ja em \'iiig 
acostumar a tot. 

- C(im ds qiui vau cstiiíliar amh el mey 
ire Civil, desleres áe marxar de Montserrat 

- El professor de vtolí que tenia a 
t'Escolania de Montserrat era el gernia 
del mestre Civil i per aixo quan vaig 
arribar a Girona ja hi anava recoma-
nat. Amb el mestre Civil, que era una 
eminencia com a compositor i que em 
va tractar seaipre com si fos un fill sen, 
vaig aprendre a tocar el piano, tot i que 

éé 
Em f¡i l;i sensació J'hcivc; 

visciit 300 anys, 
Jes t.r;)L]Uclla época 

e|Lic semblava nicJicval. 

f9 
no vaiii abantlonar niai el violf, Ahans 
tie la guerra, vaig formar part d'ima or-
(.[uestra simfonica que hi havia a Girona, 
que reunía uns 80 mi'isics. Jo tocava 
laaihé la viola I amb tres inestres mes 
vam fnnnar un quartet dn corda de nu'iM-
ca cla.-.sica, \.\uc es deia Alhéni¿. Vaig in
tentar formar una orqaescra Je cambra, 
pero no ho vaig acon.seguir. 

- La í^tcrra va aiurar mohs ¡nnjcaes... 
- Va ser un desastre. Va provocar 

molts disbarats i ens va xafar a molts 
taia pila LIC projectes, com els que tení-
em ainh rAntoni Vares de fer pel-lícules. 
Em van au)b¡lir:ar amb el,s i,!e la meva 
lleva i ens van enviar a la divisió Durru-
ti. Quan Saragossa ja estava assetjada, 
em van íer presoner en un LICLS combats 
d'Aragí'i- Vaig anar a j-̂ arar en un camp 
de concentraeiii a Santankler i algú de 
l'altre cantó -aiai no he pogut saber qui 
va ser-em va avalar. 
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44 
Les incves hnvanca-s 

son cra îiqLics; la s:cnr \"nl 

que les hn\';ineres 

piírlin Je coses tristes. 

9f 
- Ai.Víi iiN Vil mkm! 
- Bm vnn tc)iti;ii- >i [inihil¡t:ar, ULiiifst 

cop pur Ydkiv c.mió. Al hiihiüií LIC ]MX--
sos (m cstava, yiiircl''C lots eren bascos. 
QLKIII L'l cap del h;iciilli> v;i siihcr t[Lic ¡o 
LTM pianistiu '-•m va lur ;innr a Saraiínssa a 
hiiscar c! iiiillor piano \.\\\\: tmbús a la 
ciiicu, La nieva missii'i era nltrir una 
liorn de cnnceit ais piuMineis v|uan aca-
baven la íeina. 

- Ti.'iiíiií i.'Ti cnmjnc ¡es circiims\imdcs, 
no US (-nidicu quáxar... 

- N]n. Al final, cnscs rarcs de la VÍLLI, 
vam úirinar una coral aaih els hascos, 
que rciTen imes veas inciiivelloscs, i 
cantaveiii ohres clñssiviiies dilicilíssiines. 
Vai^ e.scar qiiinzc incsos en el caniii tran-
qiiisla, pero passant-iiVho homl\i. 

- Quina 'ukü\oi!,ia es /JciiSíircu, ch ¡w-
sos, que lenieu! 

- Jo era organista Ll'ana parroquia cu 
un temp.s en LHIC maiavon capellans i 

4 - ' ^ i . 

\Tlf 

cruinavcn esî lcsies. A mi no ai'ha a^ni-
dat mai la pnlítica. Les dues grans voca-
cions de la nieva vida han estat la músi
ca i el ina^iisreri. 

- Que van jer tfutin es va acabar 
ííi p,ucrra? 

- Quan es va acabar la .querrá, vai|̂ ' 
anar a ier de ineslre a Torroelhi de 
MontiíTÍ, que és on ja vaiy dur a terme 
mes acrivirat musical. Vaif; criar Torroe-
lla perqué lenia moka rradiciú musical, 
amh els Moal^unns, en Viconi; Bou, ¡i 
qui vaig iledicnr una sardana ahans de 
coneixer-lo... Allá, a'illat de rol, perquc 
els iran.spnris anaven inoli aialament 
després de la .guerra, hi vaijí fundar una 
orquestra de cainhra i una coral anih 
nens .̂le deu i onze anys, Represcnlavem 
sarsueles, prepariivem concerrs i verlla-
des uiiisicals... 

- Lh qnedava iem(ys. per eseriurc 
mihkaí 

~ Sí. Hi vaiíí compondré les obres mes 
im|\>rlanls que he escric. Fa poc, be dnnat 
a l'A}untainent de üirona sis álbums amb 
les partitures que si'm el cnmpendi del que 
he anal íent des del punt de visra musical 
al llalli de la uieva vida, des i-iue ais i.lot:c 
anys valir crear la nieva primem compfxsi-
ció, sis aiiys després dliaver-me iniciar en 
el món i.lc la música. 

- Quina va ser.' 
- A mi em va impressionar la mort 

de la [.'ermana d'un company de TEsco-
lania que era el íill del cap de l'cscació 
de eren de Montserrat. Arran d'aquest 
feí, \MÍ.q escriure, ais done anys, una 
composició que es va dir Prcgcma i que 
es va interpretar méü rard a Montserrat. 
Després he escrit o harmonitzat mes 

simfónica, ballets clássics, obres i 
danses infantils, sardanes, 
caniíons per a polifoniques, cara-
melles, himnes, havaneres» missa 
a tres veus... 

Com a músic, ha pertangut, 
entre altres formacions, a l'Or-
questra Simfónica de Girona, el 
Quartet Albéni:, l'Orquestra Bo
lero, Els Iris, Camagüey, Oreig de 
Mar i Llop de Mar. 

Entre els records mes cmotius 
que conserva, hi ha el d'un dia 
del 1952 en qué va fer sentir a 
Pau Casáis una composició que 
havia creat, El poema de la mun-
lanya grisa, i el del matí del 1943 
que va tornar a Montserrat per 
primer cop després de la guerra. 
En arribar-hi, va sentir com sona-
va casualment per la radio la seva 
sardana Cara ai mar. «Aix6 és 
que la Verge t'ha volgut obse
quiar, perqué finalment has cor-
nat a venir a veure-la», li va co
mentar algú. 
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II'LIIT ccnrun.ir tiu CLim]->nsici()ns -scnse 
comptar un;i .seixantenn de hnlcros, 
fox, txa-cxa-cxüs i nltres halbihlcs- ¿c 
tota mt:na Je música: per a conccrts di; 
pianu, piuní) i violí, sarsiiela en tres 
actt.s amh música harnumitiaLhi ptr ;i 
urL|uc.sCra simtonica, halléis cLissics. 
obres i danscs inFantiIs, sardancs, 
can^cíns per a po[ifí)nÍL]injs, cíiraniL'lIcs, 
himnc-s, havaneres, inissa a tres vcus... 
He passat per tota mena de formacions; 
['Orquestra Simfonica de Giruna, L'1 
QuartL't Alhéni:, rOriiuetitrn Bolero 
-ün tocava el trombo-, Els Iris -(in tn-
cava el flahiol-, el cnnJLint Camatíücy, 
on vaig substituir el pianista, C[LIC 

s'haviii mort, Ainh (juiíai^íicy, vaifí 
estar actuant tortea teinps a Franga. 

- Valí (leixar el TTIÜÍÍSICTÍ /)L')- anar a 
locar íi Franfíi;' 

- Sí, perquü' eni van prometre L|iie 
em pafj;nrien molts dini-rs. Pero al cap 
J'ana sctmana ja enyorava la familia i 
l'escola, i cnmen^ava a cnmptar cls dies 
que cm quedaren alia. Tlnc un carácter 
una mica unyuradís i sentimental. Vaig 
detxar-ho tot per tomar a Catalunya a 
fi-r de mestre, un altre cap. Havia Jema-
nat una excedencia, pero vaig tornar a 
fer de mestre, perqué era el que m'agra-
dava. la feina per a la qual tenia voca-
ció. També he- estat en grups d'aquells 

que actuaven a la Gwta Brava un sales ile 
testes per les vacances i els caps de setina-
n;i, pero a tot Liixn jn no hi tlnnu cap im-
putláncia. Pci (.¡ue fa a les havancres, he 
tocat racordif'i aaih Omi: ilc Mar i Llops 
de Mar. Ara encara continuo nferint con
ccrts i Sf'ic nrí^anista de la parroquia ile 
Sant Josep de Girona. Uitiaiament, he 
haraionit:ar els goiys i.le totes les aiarcLle-
deas de la diócesi de üinina. La música 
és peí' a ini una veritablc droya, constnic-
tn'a i preciosa. Ja no puc dester'me'n. ile 
la música. Hi estic Iligat. La porttí molt 
enJins. M'lie juhilat de mestre, pero en la 
música no hi ha juhilaci<ins que valguin. 

- Haiiricn po^Mi vnirc nímiéi de Ui 
músicü: 

- Viin'c LIC la música és iiiolt traklor. 
No tens cap aiena de siiptirr. Si ct pnses 
inalak. que passa: No tens Uitur, Ĉ om a 
coiiijilement, va aiolt hé, A mi, ein ser
via per ais meus petits capricis. 

- Un de/s ámhhs musicals cu que SOM 
mes cimejíui L'.s el de les havanema. A que 
hü atrihi(i\{^ 

- Quan ein van jubilar, (a una quin-
zena d'any.s, vaiu: entriu' al an'in ile les 
havaneres. He fet obres classiques i de 
ballet LHie [ii'han comptirtat un treball 
molt aiés intens, pcrC) mai ninjíú n̂ ) hi 
!ia concedit cap impurtancia. La quinze-
na LIC peces L[ue he escrir per a havane
res, en canvi, han tingut resso, Molrs 
grups d'havancres les han incorporades 
al seu reperiori. Fins i tot he yuanyat 
premis alguna vegada, coiii amh una que 
vaig ter sobre un poema ile Jnscp María 
de Sayarra. Potser he tingut éxit perqué 
he intentat fer un tipus d'havanera cla.s-
sic, sense perdre Paire senzill, romanlic i 
nostalgic que ha de tenjr. 

- D'alíiuncí havímcrcs, a pcirt de la 
música, també n'hcu escrit la ¡letra. U.s 
.•íZirt amh tama facilitai com la música? 

- No ho sé. L'iínic que veij!̂  és que 
totes les havaneres de les quals be escrit 
la lletra .son tragiques. Parlen de naufra-
gis, de pe.scadors que es tornen cees... La 
gcnt vol que les havaneres parlin de 
coses tristes. Al final, pero, vaig demanar 
a la meva neta Eva que m'escrivfs una 
lletra optimista, que no anés de pesca-
dors que es tornen cees o sords, ni res de 
rot aixo. Em va fer una havanera molt 
bonica, que també canten molts grups. 
Es diu T'eiümaré scmpre. 

Xtvi Pliinrfi 
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curial 

TKAFRE 
OWMX 

DI I. ROSSl^UO 

XVII XIX 
11 

oamík¥F.UP<,.\íimM\RJCI'li.flim>I //.( 

;VffJn£', 

cimai . 

edicixms catalanes 

Teatre cátala 
del Rosselló 

Segles XVII-XIX 
I 

A cura de Pcp Vila. 
LL\ Rciació (irag7)-¡ática de la 

nativitat cid Filí ac Den i la Lloa 
per ¡a comedia del '^Desdtniy ab 

lo desdeny» eren fins ara dues 
obres incditcs i desconcgudes» 
l'edició de les quals constinicix 

una nova aporCació a l'csrudi del 
nostre tcatrc barroc. 

«Biblioteca Torres Amat», 7 

II 
A cura de Fclip Gardy, 
Enric Prat i Pcp Vila' 

Lo ¡lidici de París, pastor és una obra 
bibngüc catalano-occitana del scĵ lc 

XVIII (1730), anoniína, de tema 
mitologic, conservada en un iinic 

manuscrit de la Blbboteca Municipal 
de Montpcller. 

«Biblioteca Torres Aínaí", ¡O 

curial edicions caiolanes 
hriic, 144 - 08037 barcelotm - í. 4588! 01 i 307 13 40 


