
«Què em trobaré?», pensava, mentre

circulava sota una pluja intensa un

vespre de les darreries del mes de març,

en direcció a Bellpuig d’Urgell. Allà

havia quedat amb els Arbre de Cabra.

«Amb un nom així pot passar de tot»,

em deia a mi mateix, tot i que els

informes que n’havia rebut em deien

que m’esperava una vetllada interes-

sant. La nit, però, em reservava abans

altres sorpreses. Al teatre de Bellpuig

on actuaven, ho feien com a cloenda de

la XXIII edició del Premi Valeri Serra

i Boldú de Cultura Popular. Hi vaig

descobrir una iniciativa d’aquelles que

acostumen a sovintejar al nostre país:

plena de voluntarisme, arrelada en la

societat civil i que, des de fa molt de

temps, treballa en això que ara està tan

de moda de la «recuperació de la me-

mòria històrica». Em van emocionar

sobretot les paraules del guardonat

d’enguany. En adreçar-se al nombrós

públic de totes les edats, però especial-

ment al més jove, per al qual també hi

havia hagut nombrosos premis aquella

nit, els deia: «Parleu amb els vostres

avis i àvies, que us expliquin coses de

quan ells eren petits, no deixeu que

això es perdi en l’oblit».

Quan, per cloure l’acte, van sonar

les notes d’una gralla acompanyada

d’una caixa, vaig tenir la sensació que

aquell món de què havíem estat parlant

fins llavors prenia cos a través del so dels

Arbre de Cabra. Com si la màgia de la

seva música ens permetés fer un viatge

en el temps fins a l’època dels nostres

besavis. I dono fe que sentien el mateix

els avis i àvies asseguts vora nostre. A

mesura que anava avançant el concert, es

notava com aquella música els tocava de

prop, els feia moure’s en els seients. I si

aquella platea s’hagués convertit en una

plaça o en un envelat, segur que s’hau-

rien afegit a la festa tot ballant aquells

valsos, polques o boleros que els arriba-

ven des de l’escenari.Al final, els Arbre

de Cabra baixaven a tocar entre un pú-

blic ja del tot entregat, picant de mans i

cantant a cor la melodia que ells inter-

pretaven. La màgia estava servida.

Poc després, a la mateixa platea,

parlava amb ells del com i el perquè

d’aquest encanteri. Hi eren gairebé tots

però qui xerrava més era Felip Mo-

rales, alma mater del grup i responsable

principal de la proposta.

Quan arrenca el grup i amb quin
propòsit?

El grup va sorgir la tardor del

2005 i es va estrenar al Tradicio-

nàrius del 2006. La nostra idea era

omplir un buit que crèiem que hi

havia a la música tradicional: la

música ballable d’autor. Pocs grups

s’hi han dedicat i, que sapiguem,

cap en exclusiva com nosaltres. De

fet és la música dels nostres avis i

besavis, la recerca del nostre folk,

no la del que voldríem tenir… Si

a la meva àvia li toco una xampa-

nya, ni li sona ni li diu res. Hi ha

molts grups que fan, i ho respec-

to moltíssim, el folk que els agra-

daria tenir. Nosaltres volem aga-

far l’essència del que nosaltres

realment som.

És veritat, avui ho he pogut com-
provar, que connecteu de seguida
amb aquest públic més gran…

Sí, i tant –diu en Ramon Elias–, el

que m’ha sorprès més dels nostres

bolos és que es veu ballar gent de

totes les edats, de la parella de se-

tanta anys a la de quinze. Tots

ballant i tots passant-s’ho bé. No

hi ha res més gratificant que això.

També és veritat –afegeix el Felip–
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que, de vegades, el públic més folki

ve amb alguns prejudicis i això
que fem no ho veu com a propi:
«No podeu tocar una xampanya?»,
diuen per exemple.

Potser és que hi ha un sector

d’aquest públic que busca més

el ball col·lectiu i li costa més el

ball de parella, que és, de fet,

el que li oferiu vosaltres?

És possible. Precisament estem fent
un treball per recuperar també al-
guns dels nostres balls de grup que
havien tingut molt d’èxit i pràcti-
cament no han vist la llum. Parlo
de gèneres com els rigodons, les
quadrilles, els balls de Llancers… 

No són gèneres un pèl comple-

xos per ensenyar a plaça?

Sí, és veritat, per això volem pre-
sentar una proposta més senzilla
que es pugui ensenyar sobre la
marxa. L’altre dia sentia un grup
del Quebec al Tradicionàrius (es

refereix a Les Batinses) que ho feia.
Si a d’altres llocs ho han fet, per
què no nosaltres aquí?

Hi ha un prejudici molt estès

que fa que molts cops anem a

buscar músiques fora de casa

nostra perquè potser aquelles

«tenen més ganxo»…

I les nostres també el poden tenir,
però se’ls ha de saber treure. Per
exemple, la polca de l’Albert Co-
tó, segur que no la toquem com
ells perquè en aquella època la
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percussió la tenien maleïda, deien
que era una cosa molt primitiva.
Una prova d’això és l’evolució que
va seguir el timbal del flabiol,
que a la cobla moderna va que-
dar reduït a la mínima expressió.
Creien que, per a la música que
tocaven, no quedava prou fi. Des-
prés quan, amb el jazz, van aparèi-
xer les bateries, molta gent es va
escandalitzar. Fins i tot els cantants
de jazz es pintaven de negre, com
representant aquella bogeria an-
cestral. Dic tot això perquè, tor-
nant a la pregunta, pots tocar
aquelles músiques amb la rítmica
actual i els dóna molta més força.
I això ho pots fer perquè les notes
que hi ha en aquelles composi-
cions són molt bones, et permeten
de fer aquestes adaptacions.

Parleu una mica de la formació

musical que porteu. No és una

formació gaire habitual, oi?

La formació que presentem és una
barreja de la formació típica de
grallers, dues gralles i timbal, amb
una orquestrina de finals del se-
gle XIX, amb el bombo i platerets,
la tuba i el banjo… Bé, el banjo, de
fet, arriba més tard, cap als anys
vint, però entra molt fort, amb els
xarlestons i la música de jazz. És
llavors quan les orquestres es trans-
formen i passen de tocar polques,
varsovianes i tots aquests balls vuit-
centistes, i comencen a tocar fox i
peces per l’estil. El banjo apareix
com un instrument necessari per-

què, com que en aquella època no
hi havia equips de so, era im-
pensable col·locar un instrument
de corda com la guitarra, no s’ha-
gués sentit. El banjo, en canvi, té
molta potència. Per això va arrelar
molt i hi va haver molts músics
que el van tocar.El que passa és que
ara nosaltres el tenim més associat
amb el jazz, especialment amb el
so dixie.

Les gralles són l’instrument pro-

tagonista del vostre repertori i

tenen una sonoritat molt espe-

cial. (Al Felip Morales) Parla’ns

una mica de la teva vinculació

amb aquest instrument.

Les dues gralles cromàtiques que
toquem són el resultat d’un treball
multidisciplinar d’investigació, com
a músic i com a constructor.Tant la
fusta com el sistema de claus són
obra meva. És una feina que m’ha
ocupat durant quatre anys i que
ha constituït la primera part del
projecte de Arbre de Cabra.

Ja que hi som, perquè no ens

presenteu els membres d’aques-

ta formació? 

Doncs mira –diu en Felip–, tenim
dues gralles cromàtiques, la que
toco jo mateix i la que fa sonar
en David Torres; després hi ha en
Tomàs Ors amb la caixa i el Pitu
Andreu, que toca bombo i plate-
rets; el Carles Estruch a la tuba, el
Ramon Elias al banjo i la Guida
Sellarès a l’acordió diatònic. El

Actuació a Prats 

de Lluçanès, durant 

la diada de Sant 

Jordi (2007).
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grup ha sofert diverses baixes des

del seu inici per allò que ens passa

als músics: si volem viure de la

música, de vegades has de triar i

dedicar-te més intensament a d’al-

tres propostes. Pel grup han passat

gent com en Ricard Vallina, el Joan

López o el Marc del Pino. Les dar-

reres incorporacions han estat el

Tomàs i la Guida, que són amb

nosaltres des de la tardor passada.

Durant la conversa m’assabento d’al-

guns detalls més dels membres del grup.

Vénen de llocs força diversos (Carde-

deu, Malgrat de Mar, Cànoves, Vic,

Tàrrega,Vidreres…), però la seu cen-

tral és a Cànoves, a casa del Pitu

Andreu. La majoria ha passat per

altres formacions, i no precisament tra-

dicionals: grups de rock, jazz, música

moderna en general. Es tracta, per

tant, d’un grup força eclèctic, on hi ha

fins i tot un luthier, en Ramon, que,

després de cinc anys d’estudi a Cre-

mona –la meca dels constructors de

violins–, s’ha instal·lat pel seu compte

fent instruments de corda (violins, vio-

les, llaüts, guitarres i violes de roda).

Tots coincideixen en què, tot i compar-

tir la seva feina amb d’altres forma-

cions, aquest és el grup on conreen el

seu vessant més tradicional.

Sou un grup de ball o us incli-

neu més pel concert?

Fem de tot, fins i tot animem cer-

caviles. El que passa és que el con-

cert permet esplaiar-se més en la

història de les peces i els autors

que les van fer. Sense avorrir el

públic, és clar.

Podem explicar petites anèc-

dotes d’aquella època, cosa que en

el ball no fem tant, si no els balla-

dors es queixarien…

Podem dir que feu una petita

classe de musicologia del folk

que va de finals del XIX a prin-

cipis del XX?

Home, jo no diria tant, tampoc no

tenim prou formació com per a

això. Nosaltres just hem gratat l’es-

corça d’un pastís, d’una obra que és

molt extensa i molt important: la

d’autors com l’Albert Cotó, l’E-

duard Toldrà o en Ramon Roig,

l’arengadetes… Com més fas, més

t’adones de la feina que queda per

fer. Necessitaries tota una vida

per dedicar-te a remenar arxius i

mirar partitures.

Imagino que no sempre deveu

trobar la peça amb arranjaments.

Com us ho feu per muntar-la?

Hi ha peces que ja estan arranjades

però s’han d’adaptar a la nostra

formació i d’altres on hi ha molt

poca cosa, com les peces d’Albert

Cotó, de les quals només ens que-

da una reducció per a piano. Però

està tan ben feta, que només mi-

rant aquella partitura, allà t’explica,

com aquell qui diu, tot el que has

de fer.

Esteu gravant un disc, oi?

Sí, però no sabem encara quan

veurà la llum, ni tan sols sabem si

ens el voldrà editar algú –així par-

laven a finals de març, en el mo-

ment de fer aquesta entrevista–,

dependrà de les discogràfiques, de

si algú es creu aquest cuento que

estem explicant. Inclou el reperto-

ri que estem presentant als nostres

balls i concerts.

I té nom, ja?

(Rialles generals) Encara està molt

fresc, ho estem discutint.

Parlem dels vostres projectes

més immediats.

De moment, acabar el disc, que ja és

prou feina. I després, a veure els bolos

que ens vagin sortint. Encara és

d’hora, però ja en tenim algun de

lligat, com el del festival del Castell

de Dènia… Ah!, i acabar d’arrodo-

nir la proposta d’aquells balls

col·lectius de què parlàvem abans.

Ja teniu qui els ensenyi a peu de

plaça, aquests balls?

Sí, la Guida… (Ella riu i afegeix:)

Deixaré l’acordió per un moment

i baixaré a ensenyar-los perquè,

tot i que les dones podem fer més

d’una cosa alhora –diu tot fent

l’ullet–, jo sempre dic que si les

vols fer bé, millor fer-ne una des-

prés de l’altra…

I riem mentre algú explica un acudit

sobre la tan discutida habilitat dels homes

per fer més d’una cosa al mateix temps.

Sigui certa o no, el que si és ben cert és

que la màgia dels Arbre de Cabra rau en

el fet que és una proposta molt ben inter-

pretada, fins i tot amb alguns tocs de vir-

tuosisme,que connecta de seguida amb un

públic divers. Una proposta original que

aposta per rescatar de l’oblit i posar al dia

la música d’autor dels nostres besavis,

música folk amb denominació d’origen.
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