
El propòsit d’aquest article és
donar a conèixer la figura d’Anton
Mollfulleda, sonador de coixinera
de Santa Susanna (Maresme), el
qual, ara per ara, pot ser conside-
rat com el darrer cornamusaire de
tradició a Catalunya. Les dades que
s’aporten són fruit d’un seguit
d’entrevistes realitzades entre els
anys 2003 i 2005 a familiars i veïns
de Santa Susanna, Malgrat de Mar
i Sant Genís de Palafolls, amb el
Marc Riera i el Carles Mas, sem-
pre amb la inestimable ajuda de
l’Anna Maria Anglada.

Tot i tenir els hotels amb més pla-
ces hoteleres de la comarca, la vila
de Santa Susanna és una població
dedicada principalment a l’agri-
cultura. El seu nucli urbà està for-
mat per un petit traçat una mica
separat de la costa, sobre la Na-
cional II.Al nord, l’autopista A-19

abriga els masos disseminats, ja en
zona boscosa. És en aquest espai,
just sota un viaducte, que s’alça el
Mas d’en Calça, la casa pairal de
l’Anton Mollfulleda. Fill d’una fa-
mília nombrosa, dedicà la seva vida
a tasques agrícoles, especialment a
recollir feixina per abastir els forns
de la zona.

No tenim constància i ningú sap
recordar com i quan s’introduí en
l’art de la coixinera. El seu germà
Josep, amb qui faria colla, apren-
gué també a sonar el flabiol i el
tambor. No tenien antecedents
musicals a la família, però a les
darreries del segle XIX, quan se-
gurament s’hi posaren, la zona
era plena de cornamusaires i fla-
biolaires: en Pau de sa Coixinera,
a Blanes; en Benet Durbau, de
can Dragó, a Malgrat; o la nissaga
dels Carbó amb el cèlebre Nan

com a darrer intèrpret–, provinent
de Tordera, entre d’altres. El cert és
que aviat aconseguiríen volada
com a músics i sonarien almenys
fins al 1948, bàsicament en indrets
propers. A part de Santa Susanna,
encara en serven un record ben
viu a Malgrat i sobretot al veïnat
de Sant Genís de Palafolls. Les se-
ves tasques es limitaven a dos pe-
ríodes: per Carnestoltes i per Pas-
qua Florida, encara que a Malgrat
solien anar-hi per Sant Antoni. En
Josep, a més, havia acompanyat tot
sol alguns gegants. Extraordinà-
riament, i sense que ningú ens
n’hagi explicat el motiu, l’Anton i
el Joan Roig Nan actuaren a Va-
lència just després de la Guerra
Civil (1940?).

Per Carnestoltes feien ballar el
contrapàs i també algunes sarda-
nes, i tombaven totes les cases i T
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ANTON MOLLFULLEDA

Els darrers sons de la coixinera

Cesc Sans

Els germans Josep 

i Anton Mollfulleda a

les escales de l’església

de Sant Genís 

de Palafolls, en 

un Carnestoltes 

dels anys vint.



masos de Sant Genís. Al vespre

feien ball, on interpretaven re-

pertori de moda. La vetllada solia

allargar-se fins a les dues o les tres

de la matinada. Tocaven hores,

diuen, sense repetir cap peça. En

acabar, els germans Monfulleda en-

filaven a peu el camí cap a casa seva.

Per Pasqua tocaven a Santa Susan-

na i a la capella de Sant Isidre, a

Sant Pere del Riu. Una colla d’ho-

mes, bastó a les mans, recorrien el

terme, i a la pregunta «Que podem

cantar?», interpretaven els goigs

(goits, en diuen) del Roser, acom-

panyats per la coixinera i el flabiol

i tambor. Sembla que després de la

guerra aquest costum, a parer dels

veïns, havia perdut tot el gust mu-

sical, i moltes cases rebien a desgrat

la colla de cantadors. Un canvi de

mossèn i el poc entusiasme acaba-

ren amb els goigs.

Organològicament parlant, la coi-

xinera que sonava l’Anton no és

gens homogènia, tot i que n’havia

guardat una altra de ginjoler, con-

servada en molt bon estat i mar-

cada en nombroses parts «Padrosa-

Barna» i diversos sols, emblema

d’aquesta família de constructors

barcelonins a cavall dels segles XVIII

i XIX. Ha estat molt maltractada pel

pas del temps i poc cuidada. Les

parts de fusta són tornejades en

ginjoler, excepte el braguer, que

ho és en ametller o cirerer, molt

destruït pel corc. El bot de pell, de

cabrit i amb el pèl per dins, és

proporcionalment petit i també

és gairebé inexistent. Així mateix,

dels dos vestits que es conservaven

en prou bon estat fins a principis

del 1980, tan sols es manté míni-

mament íntegre el darrer que usà,

de color lila i amb les inicials bro-

dades. De l’altre, de color vermell,

tan sols en queden algunes de les

borles que l’ornaven. El joc de

bordons presenta particularitats

interessants: cap dels tres és de la

mateixa procedència, i si bé el mit-

jà i el llarg són prou antics i estan

preparats per sonar, el petit sembla

força modern, és massís i està tor-

nejat en forma de copa. El mal-

tractament és evident en els bor-

dons sonors. El mitjà, d’una bellesa

sorprenent, era trencat per la mei-

tat. El llarg –que després de nete-

jar-lo hem descobert que estava

marcat al foc amb els sols dels

Padrosa referenciats més amunt–

presenta en dues de les tres parts, i

de manera extraordinària i absolu-

tament desconeguda al nostre

país, restes de policromia verda.

Algunes esquerdes es recobriren

amb estany, que en ser aplicat en

calent danyaren notablement la

fusta. El grall també és de ginjoler,

amb els forats força grossos i la

paret ben prima, sobretot a la part

de la campana. Fou anellat amb

tres argolles de llautó per prote-

gir-lo de les esquerdes. Sota una

d’elles, s’hi amaga la marca del

constructor, un agnus dei i uns

gotims de raïm amb la llegenda

«Viñolas-Barna», una altra nissaga

de constructors barcelonins d’ins-

truments de vent fusta a cavall dels

segles XVIII i XIX. Totes les inxes

són perdudes, i tot i que els fami-

liars el recorden retocant-se les

canyes del grall o recollint saüc

per fer les dels bordons, en Nor-

bert Falichs, de Sant Genís, ens

explicà com el seu pare, conegut

popularment com l’avi Calau, era

qui sorprenentment tenia cura

de mantenir la coixinera de l’An-

ton. Quan aquest havia de tocar,

sempre la hi portava uns dies

abans perquè la posés en ordre, i

tot i que sabia sonar-la, mai havia

tocat en públic. Només es cuida-

va de fer-la funcionar perquè

toqués l’Anton.

Quan morí, pels vols de 1950, s’a-

cabà la tradició de sonar la coixi-

nera. Afortunadament, avui en dia

torna a ser un instrument viu, amb

uns altres paràmetres, però viu.

Llàstima que molts pocs dels cor-

namusaires i luthiers actuals s’han

deixat ensenyar per aquestes restes

del passat –a vegades gairebé pura

arqueologia– que, al cap i a la fi,

ens han marcat el camí, encara que

nosaltres poguem fer-lo girar cap

on volguem.
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La coixinera –així 

s’anomena la cornamusa 

al Maresme– de l’Anton

Mollfulleda després d’haver

estat restaurada el 2004.



T
R

O
B

A
D

E
S
 I

 F
E
S
T

IV
A

L
S

69

EL TRADICIONÀRIUS ARRIBA A LA SEUA VINTENA EDICIÓ
JOSEP VICENT FRECHINA

El festival Tradicionàrius afronta la seua vintena edició amb el repte de superar, per segon any consecutiu,

la manca d’un espai estable on desenvolupar totes les seues nombroses activitats. Les obres del Centre Artesà

continuen molt endarrerides i això ha obligat el festival a escampar de nou la programació per diversos

espais de la ciutat: els Lluïsos de Gràcia –que repeteix en el seu paper de seu central–, l’auditori de la

Biblioteca Jaume Fuster, la sala Luz de Gas, la sala Bikini, l’auditori de Barcelona, etc.

Malgrat aquestes dificultats, l’edició número vint del cicle es presenta amb una programació força atrac-

tiva i lluïdora.

En l’apartat internacional hi destaca la presència dels marsellesos Moussu T e lei Jovents (13 de març),

nova formació de l’antic membre de Massilia Sound System; de Kepa Junkera (23 de gener), que hi com-

pareix per presentar el seu nou treball discogràfic –Hiri (Elkar, 2006)–; dels sempre atractius Manuel Luna

y la Cuadrilla Maquilera (2 de març); dels quebequesos Les Batinses (8 de març); o dels calabresos Suoni (26

de gener) que actuaran durant el cap de setmana dedicada a les Illes Balears.

Pel que fa a la contribució autòctona, a més dels clàssics i les novetats consolidades –El Pont d’Arcalís, La

Portàtil FM, Les Violines, Xarop de Canya, La Banda d’En Vinaixa, Marcel Casellas i la Principal de la Nit,

Els Tranquils,Arbredecabra, Randellaires, Isidor Marí...–, hi ha una bona tanda de representació valenciana

–Quamlibet, La Beniterrània,Tres Fan Ball–, algunes irrupcions interessants –Brifània, Sol i Serena, els ara-

nesos Bramatopin–, el retorn de Jordi Fàbregas en solitari (6 de febrer) i les habituals activitats paral·leles

–com monogràfics d’instruments, etc–.Tot encaixat entre dues nits –la del 12 de gener i la del 30 de març–

que es presenten com dos dels plats més forts del festival: la primera amb l’estrena absoluta –després de la

inauguració reglamentària del cicle a càrrec dels Ministrers de Vilanova– de l’espectacle conjunt preparat

per La Romàntica del Saladar i Quico el Cèlio, el Noi i el Mut de Ferreries; la segona, amb la festa de cloen-

da a la plaça de Rius i Taulet a càrrec de La Carrau i Titani –La Coixinera i Escandall– que dirà adéu a una

edició d’un festival que, amb mitjans ajustats i circumstàncies adverses, continua sent, per coherència i tena-

citat, el més important en l’àmbit de la difusió de les músiques d’arrel tradicional a casa nostra.


