
El 15 de març proppassat moria a

Sant Celoni Joan Clapés i Gras

(1907-2004), qui, juntament amb

els seus germans Josep Xec o Txe

(1909-1974) i Vicenç (1913), ha

constituït en molts aspectes el dar-

rer exponent de la tradició de fla-

biolaires del rodal d’Arbúcies.

Vam explicar en aquestes mateixes

planes1 les característiques d’aques-

ta tradició contemporània de fla-

biolaires populars, juntament amb

la biografia d’un dels seus repre-

sentants més qualificats, en Quirze

Perich i Iglésias (1896-1985). Els

germans de Montsoriu, malgrat

portar-se relativament pocs anys

amb en Perich, pertanyen a la ge-

neració següent. Tot i que cone-

gueren els flabiolaires del rodal

d’Arbúcies pràcticament encara en

el seu apogeu,2 el seu temps ha es-

tat un altre, el de les persones que

es van fer grans en aquella terra

després de l’ensulsiada econòmica

i demogràfica que hi seguí a la

Primera Guerra Mundial.

APUNT BIOGRÀFIC

El desembre de 1907 naixia a cal

Rumbo de Gaserans Joan Clapés i

Gras, cinquè de nou germans. Al

mateix lloc nasqueren el 1909 i el

1913 en Josep i en Vicenç, respec-

tivament.3 Cap a 1917 la família

va passar a Fogueres de Montso-

riu. Poc, però van poder anar a

escola, estrenaren la de Riells. Des

de ben joves a treballar, i a treba-

llar tota la vida.

Nasqueren, doncs, en una masove-

ria de Gaserans; els seus pares pro-

cedien de Riudarenes i de Sant

Iscle de Vallalta. Es van fer grans en

una altra masoveria, a Riells.Els dos

més grans van continuar fent de

pagesos i de bosquerols, mentre

això va ser possible, fins als anys sei-

xanta; el més petit es va estimar més

anar a treballar a la fàbrica, cosa que

va fer des de c. 1928 fins a 1979.

A la família no hi havia antece-

dents musicals. En Joan va apren-

dre a tocar el flabiol de manera

autodidacta… i n’ensenyà els seus

germans. Ell s’estrena c. 1920, i c.

1925 s’ha estrenat també en

Vicenç. Entre tots dos van engres-

car en Josep a tocar també.

Es mouen inicialment en circuïts

propers: caramelles, balls petits…

Són novençans, i al voltant de

Montsoriu hi ha molts grans fla-

biolaires en actiu: l’Agut a Grions,

en Borina al Garduix, els Pops a

Gaserans, l’altre Borina a Massanes,

el Music a Montseny, en Pau del

Replà a Arbúcies… Tanmateix, s’o-

briran un mercat al vessant solei

del Montseny, de Riells a la Nata,

i pels pobles fins a Cardedeu, que

conservaran durant molts anys. La

dècada de 1930 serà la temporada

més pròspera: hi ha vida, balls esta-

bles… Sols, de dos en dos o de tres

en tres, segons la lloga, toquen ball

en llocs fixos (com a la Sala o al

Marlet de Riells) cada setmana, i

arreu on els demanen (com quan

van tocar un parell d’anys els balls

dels dies de carnaval a Sant Genís

de Palafolls).També és el temps en

què, per primera vegada, els fla-

biolaires del rodal d’Arbúcies van

tenir competència directa en el seu

propi territori: els manubris els

van fer perdre algunes llogues.4
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ELS GERMANS CLAPÉS

Rafel Mitjans i Teresa Soler
Grup d’Estudis dels Garrofers

En Joan i en Vicenç

Clapés a Arbúcies,

Festa del Flabiol 

de 1991.

S
O

P
H

IE
R

O
U

S
S
E

A
U



Vingué la Guerra Civil i la llar-
guíssima postguerra. Una i altra
afectaren fortament la família, però
els tres germans músics en van sor-
tir relativament ben parats. En Joan
i en Josep, així com continuaren a
pagès, es mantingueren com a
músics de flabiol i bombo. En Vi-
cenç, que viu i treballa a Breda,
cap a 1943 aprendrà de solfa i for-
marà en orquestres d’allí durant
dotze anys, primer amb l’Orques-

trina de Breda (saxo tenor) i després
amb els Argemins (bateria).

Quan els estralls més punyents de
la guerra començaven a quedar
enrere, a partir de 1955, els canvis
iniciats dècades abans recuperaren
el temps perdut a una velocitat
vertiginosa; sobretot la despoblació
dels veïnats de muntanya –en al-
guns casos absoluta– va consumar-
se en poc més de deu anys. Fos pel
despoblament, o per la millora de
les comunicacions, o per un aug-
ment del nivell de vida, els balls de
flabiol van començar a desaparèi-
xer tant al rodal d’Arbúcies com a
les altres zones en què s’havien
conservat fins aleshores.5 En aquest
estat de coses, c. 1963, en Joan
deixa Fortuny de Dalt, la pagesia
que havia menat des de 1937, i
marxa a viure a Sant Celoni i a
treballar a la fàbrica, dotze hores
cada dia fins que es jubila el 1974.

Tanmateix, ell en solitari, o amb
algun dels seus germans, va tenir
encara una intensa etapa de fla-
biolaire, acompanyant caramelles,
balls de bastons, gegants i alguns
actes especials com el Tirabou de
Gaserans. Retirats de l’exercici
professional a mitjan anys vuitan-
ta, van continuar tocant pel seu
esplai, o en reunions familiars, o
per preparar amb tota cura l’anada
anyal a la Festa del Flabiol d’Ar-
búcies, en la qual participaren
activament des la primera edició,
el 1985. I a Arbúcies, el 1991, van
tocar per darrera vegada en pú-
blic, moments abans de fer lliu-
rament dels seus instruments al
MEMGA.6

LES MÚSIQUES,
O SIGUI, ELS LLOCS 
I ELS MOMENTS

Els germans Clapés conegueren
tots els elements de la tradició fla-
biolaire anterior i en representaren
la continuïtat en els anys en què el
món a què pertanyia s’esvania.Vol
dir que, com correspon a qualsevol
tradició viva, en conservaren el que
els funcionava i n’abandonaren el
que ja no servia –o ja no era prac-
ticable, que no és pas el mateix.
Farem, doncs, un repàs de com es
construïren en l’ofici de músics a

partir dels que ens en semblen els
elements definidors: l’aprenentatge,
l’instrumentari i les maneres in-
terpretatives i, sobretot, el continu
repertori-ocasions.Aquest darrer és
el factor determinant de la pràctica
dels músics populars, i en el seu cas
es mostra com en pocs d’altres de la
tradició oral.

L’aprenentatge

Hem dit que en Joan Clapés va
aprendre el flabiol de manera
autodidacta, però seria més precís
considerar que en va aprendre
sense mestre. A diferència dels fla-
biolaires de la generació anterior,
com en Perich, que per això hi
pertany. La transmissió mestre-
aprenent, de tipus artesanal, de
l’ofici de flabiolaire, s’interromp
al rodal d’Arbúcies abans de
1920.7 És el primer símptoma de
l’encongiment del mercat: els fla-
biolaires continuaran tocant en
parelles –en alguns casos de tres
en tres– sempre que l’ocasió ho
permeti,8 però el que es paga per
una lloga ha començat a no ser el
jornal de dos homes. En Joan farà
parella amb amb algú de casa…,
reproduïnt d’alguna manera l’es-
quema mestre-aprenent –i la ma-
teixa parella de flabiolaires– però
ja només dins de l’àmbit familiar
directe. T
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La colla de segadors 

de Regadiu a can

Draper; a l’esquerra 

en Josep Clapés amb 

el flabiol i el bombo 

i en Kubala, el seu gos

ensenyat, a coll.



Instrumentari i maneres 

interpretatives

Com és d’esperar, els germans
Clapés han tocat amb flabiols
d’Arbúcies, sobretot amb exem-

plars fets per en Joan Serra i

Callicó Való (1882-1956), qui fou

el constructor del seu temps. En

Joan, però, encara havia tocat amb

un flabiol de primera, una de les tres

classes de flabiols d’Arbúcies que

s’havien usat fins a la generació

anterior. Així que va poder el va

canviar per un segona d’en Való;

els segones han estat els flabiols

utilitzats pels flabiolaires d’Arbú-

cies del segle XX.9

I juntament amb el flabiol, els

bombos, és clar: «Un flabiolaire

sense bombo només és mig flabio-

laire», solien dir els d’Arbúcies. De

primer uns bombos lleugers, de

fusta, com se suposa que han de

ser, i en els darrers anys unes fei-

xuguíssimes caixes de bateria. En

Joan i en Vicenç canviaren les

manetes curtes, amb mànec, relati-

vament gruixudes i de gra consi-

derable –descendents de les utilit-

zades en els antics tamborins, si no

les mateixes– per les manetes llar-

gues, llises, de gra petit, pròpies de

la bateria: «Amb la maneta llarga es

redobla millor, amb la curta que-

des més lligat», deia en Joan. La

percussió dels germans Clapés es

fonamenta molt més en el redo-

blament que no en els cops, sem-

pre sobre la base d’unes cèl·lules rít-

miques combinades d’acord amb el

gènere a interpretar.

Les interpretacions d’en Joan i en

Vicenç són l’únic exemple que ens

ha arribat de la manera de treballar

d’una parella de flabiolaires de la

tradició oral: toquen a dues veus

paral·leles (bàsicament terceres,

amb algunes quintes, quartes o si-

senes) anomenades primer i segon; el

primer porta la melodia. Quan ana-

ven tres feien una tercera veu (el

baix), sembla que a una quinta

baixa del primer quan la tessitura de

la peça ho permetia. El desdobla-

ment polifònic de la melodia con-

trasta amb la unitat del ritme,

mantinguda de manera admirable

fins a les subdivisions més petites

de la percussió. De fet, la percussió

s’entén com un coixí obstinat que

porta el punt del ball però en un

segon terme, sense emmascarar mai

la interpretació del flabiol.

El continu repertori-ocasions

Com tots els músics de tradició

oral, el seu repertori és el cor-

responent a les ocasions perquè

eran contractats. Majoritàriament,

doncs, els gèneres de moda en el

temps del seu exercici professional:

vals, fox-trot (assimilat al xotis),

pericon, tango, cuplet, pasdoble…

Al costat d’aquests, les peces anti-

gues corresponents a ocasions ri-

tuals, que són poques més que

goigs i corrandes per a les carame-

lles, alguna dansa ritualitzada com

el Tirabou i números (sobretot iti-

nerants) de balls de gitanes.10 Cal

afegir-hi, en el cas d’en Joan, l’ad-

quisició del repertori dels balls de

bastons del nord del Maresme, per

als quals tocà en els anys seixanta i

setanta.

Els germans Clapés, concretament

en Josep, ens proporcionen també

un exemple de la pràctica de les

colles de segadors d’armar xerino-

les i, si hi havia mosses, balls a par-

tir de la competència musical d’al-

gun d’ells. Coneguda altrament

només pels relats idealitzats dels

folkloristes, l’exemple és dels anys

cinquanta o primers seixanta, de

quan ja es batia a màquina però

encara se segava amb volant.11

EL FINAL D’UN MÓN

Nascuts a pagès i en ambients

molt humils (no s’ha sapigut mai

de cap flabiolaire fill de terratinent

o de notari), els flabiolaires de la

tradició oral van haver-se d’espa-

vilar des de molt joves. Fer de

músic, per gratificant que es con-

sideri, no deixa de ser en aquest

context un complement impor-

tant dels ingressos familiars: els fla-

biolaires no parlen de catxet, sinó

de jornal… 

Fa anys, en Joan Clapés ens va

ensenyar unes fotos d’abans de la

guerra. En recordem vivament

dues: una en què la família es foto-

grafià a Fogueres amb el gramòfon

i les «plaques»; l’altra, els germans

barons –mudadíssims, amb ameri-

cana i corbata–, retratats davant
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En Vicenç, en Josep 

i en Joan Clapés

tocant a veus 

en un casament,

cap a 1974.



d’una façana del Paral·lel de Bar-

celona. A Fogueres no hi havia

electricitat, i aquells homes se-

gaven amb volant i aterraven els

arbres amb destrals, però perta-
nyien completament al seu temps
i, pel que fa a la música, tenien per
referents les darreres novetats i no
altra cosa. I per això sabien que els
balls de flabiol s’acabarien tard o
d’hora; nosaltres creiem que això
hauria passat abans de 1940, per
evolució natural, si no hagués estat
pel retrocés de vint anys que la
guerra i la postguerra van imposar
al país. En tot cas, just abans o just
després de la guerra (per al cas és el
mateix) uns quants flabiolaires assa-
jaren reconversions professionals
modernitzadores: joves com en Ro-

viretes i en Josep Prims o homes
madurs com en Perich, es van
posar a aprendre solfeig, trompeta,
clarinet…, però ho van deixar; un
Ventura Gili quasi sexagenerai va
muntar la Ventura-jazz Viladrau,
una formació de flabiol i bombo i
acordió; en Vicenç Clapés va tocar
saxo i bateria en unes orquestrines
que, sovint, actuaven en les matei-
xes ocasions que ell havia seguit
anys abans de flabiolaire…

L’únic mercat que va quedar als
flabiolaires va ser el dels seguicis i
entremesos de festa. En Joan i en
Josep s’hi van mantenir sempre
actius, i més tard en Vicenç hi
acabà tornant. Trobem els Clapés
fins als primers vuitanta a l’aplec
de Santa Anna de Breda; amb els
gegants de Cardedeu, de Sant Ce-
loni, de Vallgorguina; amb ball de
bastons de Canet; amb els Macips
d’Arenys de Mar. La seva darrera
contractació formal fou precisa-
ment en aquesta ocasió, per Sant
Roc de 1983, i la seva retirada
professional assenyala d’alguna
manera el final d’una època.12

No és cap secret que, avui, el fla-
biol ha desaparegut de pràctica-
ment totes aquestes ocasions, en
aquests llocs i arreu de Catalunya.
El dels seguicis i entremesos de
festa ha deixat de ser un mercat, i
no sols per al flabiol: des de la
darrera associació de veïns fins a la

Generalitat, sol considerar-se in-
concebible pagar ni cinc per
l’acompanyament musical de ge-
gants, balls de bastons, balls de
cascavells i altres seguicis festius.
Caldria preguntar-se quina idea de
«música tradicional i popular cata-
lana de festa al carrer» s’ha predicat
en els darrers vint anys.13

Tanmateix, hi ha avui molts més
flabiolaires actius que fa cinquanta
anys, i amb una dispersió territo-
rial sense precedents des de fa
segles. Encarnen l’enèssima recon-
versió de l’instrument, la seva pos-
sible adaptació a la societat del
segle XXI. Sigui quin sigui el seu
futur, podrien reclamar-se hereus
de la tradició ininterrompuda de
flabiolaires populars de Catalunya.
Una tradició a la qual han contri-
buït els germans Clapés, primer
amb el seu exercici professional i
després amb la generosa disposició
al fet que els seus coneixements,
records i instruments fossin reco-
llits i posats a disposició de totes
les persones interessades. Les seves
interpretacions poden escoltar-se a
les fonoteques del CPCPTC i del
MEMGA; en part, han estat
transcrites i editades14 o reproduï-
des en enregistraments publicats.15

El MEMGA conserva també els
seus instruments. Nosaltres, parti-
cularment, els devem molt del que
hem pogut aprendre del flabiol i
dels flabiolaires, i l’agraïment per
una llarga i cordial amistat.

NOTES

1. MITJANS, R. I SOLER,T. (2003) «El fla-
biolaire Quirze Perich», dins Caramella IX,
juliol-desembre. Intentarem estalviar al
lector el que ja explicàrem allí.

2. Segons les biografies dels grans flabiolai-
res recordats i de dades sociològiques, l’a-
pogeu se situaria entre 1885 i 1915; la dava-
llada al llarg dels anys vint fou molt suau, en
alguns llocs imperceptible. Els canvis foren
molt més ràpids a partir de 1930.

3. No són, però, ni els flabiolaires coneguts
pels «germans de Gaserans» (aquests serien
més aviat els Pops) ni uns altres «germans
de ca’l Rumbo», també flabiolaires, que
s’haurien estat en aquella casa després que
la família Clapés en marxés i dels quals no
se sap res més.

4. Símptoma dels canvis del temps, llogar
els manubris i renovar-ne els cilindres era
un negoci portat habitualment per músics
de les orquestres que solien tocar als enve-
lats de les festes assenyalades, amb la qual
cosa els flabiolaires veien també disputat el
terreny dels balls de cada diumenge i fins
d’algun aplec.

5.A la Guilleria d’Osona –a càrrec bàsica-
ment d’en Josep Verdaguer Roviretes–, i en
part de l’ara anomenada Serra de Marina,
entre la Cisa (Premià de Dalt) i la Nata
(Llinars del Vallès) –a càrrec de les cobles
del Ros i de Collsabadell.

6. Museu Etnològic del Montseny-La
Gabella d’Arbúcies.

7. I al voltant d’aquesta data en altres tra-
dicions: tot i que en Roviretes (1920-1995,
estrenat el 1935) es considerava deixeble
d’en Ventura de Viladrau (1886-1962), no
sembla que anés mai a tocar amb el seu
mestre. La desaparició de la darrera cobla
de flabiolaires del Corredor (c. 1950) venia
anunciada de trenta anys abans, quan les
tres o quatre actives aleshores a la zona ja
no tenien aprenents.

8. Per exemple, les camilleres de Sant
Isidro, vegeu «El flabiolaire Quirze Pe-
rich», Caramella IX.

9. Per aquesta qüestió vegeu MITJANS, R. i
SOLER, T. (2001): El flabiol dels flabiolaires.
Barcelona,Alta Fulla.

10. Palautordera, Breda…, en els quals
havien intervingut per tocar-ne els
assaigs o les itineràncies: la interpretació a
la plaça s’encomanava a formacions or-
questrals.

11. Notícia i il·lustració de FUGAROLES

MASSÓ, Jaume (2000): Gaserans, anys cin-

quanta: tal com érem.Vida, treball i tradicions

d’un poble de pagès. Edició de l’autor, ISBN
84-7706-052-5.

12. És també l’any de les darreres inter-
pretacions públiques d’en Perich.

13.Vegeu, per exemple, els bastons, casca-
vells i altres danses que en les passades
caramelles de Pasqua han sortit amb cas-
sets al Bages i a l’Anoia.

14. MITJANS, R. i SOLER,T. Músics de flabiol

i bombo. Amb transcripcions musicals a
cura de Jaume Aiats. Barcelona:Alta Fulla,
1993.

15. Música de tradició oral a Catalunya

(1991) [Disc compacte]. Fonoteca de Mú-
sica Tradicional Catalana, sèrie 1, vol.1.
Estudi, selecció i edició a cura de Josep
Crivillé i Ramon Vilar. Barcelona: Depar-
tament de Cultura de la Generalitat de
Catalunya, 19992.

— 10a Festa del Flabiol (1994). [Casset].
Arbúcies. Producció:Ajuntament d’Arbú-
cies. Edició:TRAM,TRM0045-C.

— Flabiols a Arbúcies (1999) [Disc com-
pacte]. Producció i distribució: Ajun-
tament d’Arbúcies. Edició DK90, C-
1214.
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