
En aquest país nostre on ha calgut

començar de zero tantes coses, no sem-

pre som prou conscients de la feina feta.

I com que ens acostumem a veure-la dia

a dia se’ns fa difícil imaginar que hi

hagué un temps on calgué molt d’esforç

–i molta «militància», una paraula

força en desús– per a construir realitats

de les que ara gaudim. Com els Xarop

de Canya, que porten ja més de vint

anys escampant saraus arreu, buscant

sempre la complicitat de la gent. «Sense

la gent no som res», diuen ells.

Quan els vaig entrevistar per

Caramella –vegeu el núm XV juliol-

desembre 2006– ja vaig tenir aquesta

sensació en veure’ls actuar a Les

Gunyoles del Penedès. I ara he sentit el

mateix mentre parlava amb l’Emili Le-

gaz i el David Farran al seu local de

Lliçà d’Amunt, on m’imbuïa, envoltat

del seu arsenal de vestits, cartells i

andròmines, de l’esperit dels Xarop. I ho

he pogut constatar encara més, després

de repassar amb ells la trajectòria d’a-

quests «provocadors culturals del carrer».

Si algú fa mai la història moderna de la

festa popular a Catalunya haurà de

tenir-los en compte.

ELS INICIS DEL XAROP:
LA CANYA I LA PERA

I com comença la vostra histò-

ria? Us emmirallàveu en algun

altre grup? 

Doncs sí, mira, llavors –estem par-

lant de mitjans dels anys vuitanta–,

per a nosaltres, els màxims expo-

nents aquí al Vallès eren els grallers

de l’Anxova –de fet eren de Bar-

celona– amb l’Eduard Miralles, i

els grallers de Cardedeu, amb gent

com en Cesc Alexandri.Tot i que

ells eren grallers més  tradicionals i

nosaltres, en canvi, ja començàvem

a buscar també el contacte amb la

gent, fer «el gamberro» pel carrer...

i ja teníem cura del vestuari i del

repertori...

Com teniu el primer contacte

amb el món de la gralla?

Jo (parla l’Emili Legaz), la primera

gralla que vaig sentir devia ser a

través del Jaume Arnella i el Rafel

Sala i algú més. I allò, la veritat,

devia sonar molt dur... Llavors jo

tocava amb els gegants de Mollet i

per a nosaltres era tot un repte fer-

la sonar bé. No tenies clar res,

començant per l’inxa, el tudell,

com s’havia de bufar... Si parlem

de gralla cal començar per un punt

fonamental, que és l’aparició de la

revista Gralla (als anys 1976-1978)

engegada pel mateix Jaume Arne-

lla, el Xavier Orriols i la Paquita

Roig, que va donar després lloc a

la publicació del primer Mètode de

gralla d’ Arnella i Francesca Roig.

Encara que, mirat en perspectiva,

va ser important pel que era real-

ment: un repertori amb quatre no-

cions de solfa, perquè abans no hi

havia res i et donava a conèixer un

instrument que calia recuperar i

que, tot i que ja es tocava al sud,

aquí al Vallès tenia un buit per

omplir... Després també cal desta-

car el paper de l’Eduard Casals en

aquest moment inicial. D’ell van

aprendre a tocar la gralla l’Enric

Montsant i el Ramon Boixader,

dos dels membres fundadors de

Xarop. Llavors no hi havia mestres,

i ells coneixien l’Eduard que ja

tocava la gralla en un grup que es

deia La Murga, i ho feia molt dig-

nament. Així que van contactar

amb ell perquè els fes un curset a

Lliçà d’Amunt. I ell, de manera

totalment desinteressada, durant

unes quantes setmanes els va en-

senyar a tocar la gralla.

I comenceu a sortir sota l’aixo-

pluc de les colles geganteres, oi?
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Sí, la festa gegantera va donar peu

que, dels milers de gralles que

«estripaven», sortissin grallers més
decents. Aquí no hi havia la tradi-
ció de la gralla que hi ha al
Penedès o al Camp de Tarragona,
la manera d’assentar les bases de la
gralla va ser a remolc dels gegants.
Era important per a un grup com
nosaltres, que estàvem començant,
poder sortir amb els gegants.

Però vosaltres coneixíeu ja el

món graller tradicional?

Sí però no hi havia contactes.
Érem conscients que allà hi havia
un zel especial i que nosaltres vam
ser un pèl «agosarats», però era
perquè nosaltres buscàvem un ins-
trument al servei de l’espectacle de
carrer. No hi havia la intenció
de beure d’aquelles fonts perquè,de
fet, buscàvem una cosa que no ens
podien oferir. Jo –l’Emili- anava a
veure sovint en Xavier Orriols i li
plantejava molts dubtes que tenia,
però és que l’instrument encara
plantejava molts problemes d’afi-
nació i execució. La nostra neces-
sitat sorgeix de la necessitat urbana
d’ocupar el carrer i fer festa...

Per a vosaltres la gralla us obria

un horitzó nou...

Sí, perquè vèiem que era un ins-
trument amb punch, molt sorollós,
que et permet dir al carrer: «Ep,
que estic aquí!» I això podia fer

tava una caixa li vaig proposar de
venir al grup...

A veure si el reconvertíeu?

Sí! (rialles)... el que passa és que
després ell ens va reconvertir a
nosaltres! Li va donar un caràcter
diferent al grup perquè no tocava
la caixa seguint els patrons tradi-
cionals, sinó que li buscava un aire
nou... I esclar, li donava una trem-
pera que funcionava molt bé al
carrer.A Xarop cadascú hi ha aca-
bat deixant la seva empremta.

XAROP DE CANYA: DEL
GRUP A LA COMPANYIA

Quan neix, Xarop, doncs?

A la tardor del 1987 decidim en-
gegar Xarop, triem el nom, par-
lem de buscar un dissenyador, de
fer un vestuari que fos diferent i
atractiu, d’animació, que no fos
anar amb la camisa i la faixa, típic
català. Llavors contactem amb en
Romà Martí, un titellaire de Cal-
des de Montbui, que ja havia fet
vestits per als gegants i tenia la
mà trencada en això de cosir. Ell
va ser el primer que va donar el
seu toc al vestuari de Xarop. De
fet no estrenem la nova imatge
fins al febrer del 1988, en un bolo

al carnaval de Palau-Solità i
Plegamans.

Aquí ja us havíeu desvinculat

dels gegants de Lliçà?

molta feina en l’animació al carrer.
Jo –l’Emili– ja ho tenia bastant
clar, abans de Xarop i fins i tot
abans de La Pera, un grup anterior.
Amb en Josep Nogué, un dibui-
xant i dissenyador de Mollet –que
després seria el dissenyador dels
cartells i el logo de Xarop– un es-
tiu ja havíem fet capgrossos de car-
tró amb motllos... i un primer in-
tent de grup d’animació o sigui
que el binomi gralla-animació ja
el teníem al cap.

Com naixeu com a grup estable?

Això és un pas important que fem
cap a l’any 1976, quan formem La
Pera, un grup de gralla i percussió.
Érem cinc grallers: en Ramon Boi-
xader, l’Enric Montsant, el Santi
Fíguls, el Pep Lafuente i jo, l’Emili
Legaz.Tots érem de per aquí: uns de
Lliçà d’Amunt, d’altres de Mollet i
el Santi que era de Caldes de
Montbui. Encara estàvem amb els
gegants de Lliçà, tot i que ja assajà-
vem uns dies concrets, buscàvem
repertori, perfilàvem la percussió...

Ja ens heu explicat l’origen d’al-

guns components, però... d’on

surten el Santi i el Pep?

Doncs, mira, el Santi venia del
món del teatre, amb La Farinera.
Allà actuava i hi tocava el timbal.
I el Pep venia més del món del
rock. Ell tocava en un grup que
es deia Gòlem. I com que ens fal-
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Abans de Xarop 

i La Pera: els grallers

Ramon Boixader i Enric

Montsant i el tabaler Joan

Cabot amb els gegants 

de Lliçà d’Amunt,

en la seva primera sortida 

a Manlleu, l’any 1985.
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Sí, molts mesos abans, perquè

començava a ser incompatible ofe-

rir-nos a d’altres colles i mantenir

el compromís de sortir amb ells

cada diumenge. Nosaltres ja està-

vem començant aquest nou camí

de l’animació... Així doncs, cadas-

cú pel seu costat.

Éreu els mateixos que havíeu
format La Pera?

Sí, el quintet de músics. Però cap a

finals d’aquell any 1988 ja ens plan-

tejàvem de fer coses dalt de l’esce-

nari i així ja ens vam atrevir a fer

performances on fèiem participar

gent a dalt de l’escenari i a fer-los

ballar amb les gralles i la percussió...

Encara no hi havia ni xanquers,
ni altres personatges...

No... de fet, sí que hi ha un primer

contacte, amb un grup que es deia

Traspàs de Nas, d’un esplai de Vi-

lafranca que coneixem en un bolo

en un poble que no me’n recordo.

Feien cercavila amb un xanquer i

altres personatges com una que feia

de gallina... i pensem: «mira, això és

el que buscàvem!» Els ho vam pro-

posar i va arribar el primer xanquer

al grup en col·laboració amb ells: el

Cesc Clemente. Comencem com-

partint bolos i finalment l’agafem a

ell de manera fixa. Poc més tard

arriba un segon xanquer de la mà

del Cesc: en Joan Sabater. I a nivell

d’animació de peu, el primer que

arriba és el Ramon Altimira, funda-

dor dels Diables de Montornès,que

s’afegeix fent coses amb bengales i

performances de foc diverses.Tot això

devia ser entre el 1988 i els inicis

del 1989.

I tu, David, quan t’hi afegeixes?

Jo no entro fins a finals dels anys

90. Abans, l’Enric Montsant parla

amb un contrabaixista molt bo, el

Jonathan Camps, que tocava a

l’OBC, a qui coneixia –crec– d’al-

gun curs de música clàssica a Cer-

vera, i li proposa entrar al grup en

la primera formació d’escenari on

hi havia també bateria!

Bateria en un grup tradicional...
això devia ser revolucionari, no?

Sí, i tant, jo –el David– recordo

una anècdota a una roda de prem-

sa de presentació de la 3a edició

del Tradicionàrius, l’any 1990. Jo

encara no formava part del grup i

estava a la sala-bar del CAT men-

tre ells feien la prova de so de l’es-

pectacle «Amb canya», amb tres

gralles, bateria, timbal i contrabaix.

Quan va començar a sonar la bate-

ria... hi va haver un silenci... una

bateria al CAT! Mentre estaven

parlant del sac de gemecs i el mo-

nogràfic de flabiol... Era tot un

atreviment...

Hi havia molts prejudicis sobre
què era i què no era tradicional?

Sí, però això ja ha canviat molt.Tot

i que ja hi havia hagut propostes

molt heterodoxes més obertes, de

fusió, com les propostes dels grups

de la música Laietana, o més cap

als vuitanta amb la Murga mateix,

als primers anys del Tradicionàrius,

quan el que es volia era recuperar

i impulsar les formacions antigues

de tres quartans, per exemple, sob-

tava una mica que algú amb pro-

postes noves vingués a «pervertir»

–diguem-ho així– aquell espai

verge que s’estava creant per a la

música més tradicional. El mateix

passava amb la presència de baixos

elèctrics als grups, però vaja, si

mires l’evolució del festival veuràs

que tot això s’ha anat integrant.

Ara ja es diu, de fet, festival inter-

nacional de folk, hi cap tothom

fins i tot gralles amb bases de hip-

hop o fent techno...

Potser perquè, a diferència d’al-
tres àmbits com el món clàssic,
el jazz o el rock, aquí, al món
tradicional, tot s’havia de discu-
tir i definir encara, no?
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Primer Xarop.

Grallers: Emili Legaz,

Ramon Boixader 

i Enric Montsant.

Percussions: Pep

Lafuente i Santi

Fíguls. Xanquers:

Cesc Clemente i Joan

Sabater. Cap-gros

Xarrupet: Ramon

Altimira. Pirotècnic:

Alfons Sellés.

A
R
X
IU

X
A
R
O
P
D
E
C
A
N
Y
A

Primer Xarop.

Els vestits d’aquesta

època són del Romà

Martí, titellaire 

de Caldes.
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Sí, hi havia aquesta idea de fer-se

un espai propi i per això s’havia de
definir què era el més pur, el més
tradicional... Però, esclar, els ins-
truments han evolucionat, i les
idees sobre què s’ha de fer i què
no s’ha de fer han canviat, musi-
calment hi ha hagut un salt bestial.
La formació mateixa dels músics
és molt diferent... a mi, pràctica-
ment ningú em va ensenyar com
tocar la gralla, no tenies cap
referència de què s’havia de fer.
Havies d’anar-te’n a tocar un ins-
trument de cobla, un tible o una
tenora, si volies un ensenyament
més formal. I per a la gralla no hi
havia res. En canvi els músics d’a-
vui dia tenen molts més referents,
hi ha gent molt bona que, a més,
es dedica a l’ensenyament. Per tant
ja no hi ha excuses: allò ha de
sonar i sonar bé. Per sort les coses
han canviat molt.

Tornem al grup. Com evolucio-

na la formació de Xarop?

Podríem dir que a finals dels anys
1990, a partir de l’entrada del Da-
vid Farran, ampliem la formació de
carrer, que passa de ser un quintet
a un sextet: amb tres gralles i tres
percussionistes. I aquesta etapa
dura fins pràcticament el primer
disc, Sant de barri, l’any 1995.Tam-
bé es va anar ampliant la banda

d’escenari. Primer vam haver de
susbtituir el contrabaixista perquè
se n’anava a la Jove Orquestra i va
arribar el baix d’en David. Man-
tenir el contrabaix enllaçava amb
aquella idea romàntica que calia ser
acústics però, en faltar el Jonathan,
vam aprofitar per substituir-lo per
un baix elèctric que no té ni la
meitat de problemes per sonorit-
zar. I, esclar, llavors ens faltava un
coixí harmònic. Per això vam
incorporar un teclista, el Paton
Felices, de Vilafranca. La caracterís-
tica del grup era que érem els que
érem, quan faltava algú no es podia
fer el bolo, no hi havia encara la
capacitat de substituir ningú. Fun-
cionàvem per assaig setmanal i
cadascú tenia els seus papers es-
crits. I no només era la música,
també implicava saber els gags que
hi havia inclosos... Llavors érem
una formació fixa de nou perso-
nes: els sis músics, més dos xan-
quers i el personatge del diable. Si
es feia algun canvi era perquè algú
ho deixava i el que entrava forma-
va part d’aquesta formació fixa.

Quins espectacles proposàveu?

Hi havia tres espectacles, el
Músics sols, que eren els sis músics
de carrer, el «Terrabastall», que
eren els sis músics més els tres
animadors, i l’«Amb canya», que

era aquest espectacle d’escenari. I
es venia així, no hi havia altres
opcions.

Encara no teníeu la proposta d’es-

pectacle «a la carta»?

No, això demana un canvi orga-
nitzatiu molt important. I també
de concepte: aquí o hi anàvem tots
o no s’hi anava.

Dieu que això dura fins al pri-

mer disc, Sant de Barri, al 1995.

Podeu explicar de què va?

És un dia de festa sencer, des de les
matinades, el concert vermut, el di-
nar, la sobretaula, el concert de tar-
da, el ball de nit, el castell de focs...
tot. El disc genera un espectacle
homònim que recollia la formació
de l’«Amb canya» i hi afegia totes
les performances d’aquest dia de fes-
ta, incloent-hi la pirotècnia, etc.
Aquí va ser quan vam fer els pri-
mers vestuaris amb la Mercè Pa-
loma, i es va estrenar per les festes
de Mataró del 1995. Era l’especta-
cle gran, fet a mida, i aquí hi podies
incorporar dracs, gegants, obrint el
cercle del grup a grups de cultura
popular: el Drac de Montornès, els
Diables de Montornès o el Pollo
del Prat. I això dura fins, més o
menys, l’any 1998 quan l’«Amb
Canya» desapareix i es crea «En
concert». Aquí va entrar el Ferran

Els animadors 

de Xarop (1998).

Darrere. Carme Poll 

i Pere Farran; davant:

Roger Bas i Jordi

Sagalés (xanquers);

i Ramon Altimira 

de diable Banyetes.
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Martínez amb l’acordió, o el Pep
Poblet amb el saxo.

El Pep Poblet? Caram...

Sí, ell venia de tocar amb la Ma-
ravella, i abans havia tocat en grups
de jazz, amb els Dubble Bubble i
altres formacions. Amb l’orquestra
va durar un any i, no sé com, pot-
ser per desintoxicar-se –rialles–, va
venir a tocar amb nosaltres un any
amb l’«En Concert». I més o
menys per aquella època fem un
intent de canviar la dinàmica del
grup i es crea l’associació Produc-
cions Xarop de Canya.

En què consistia això de les Pro-

duccions Xarop de Canya?

Va ser un primer intent de deixar
de funcionar només com un grup i
les seves actuacions i buscar la
potenciació de tota la música tradi-
cional a la comarca. Però aquest pas
era més aviat com una oficina de
representació que movia les actua-
cions del propi grup i també feia de
representant d’altres grups. Dintre
dels nou que formàvem Xarop hi
havia un grup de quatre o cinc que
va entomar aquesta feina. I després,
quan les Produccions van deixar
d’existir hi va haver una etapa molt
curta en què tots nou ho gestionà-
vem tot. Esclar que no era eficaç
haver-se de trobar tots. I així al final
va quedar un nucli de quatre com-
ponents en la producció del grup
(Emili, Pep, Enric i David).A partir
de l’any 2000 la filosofia canvia i
marca un punt d’inflexió impor-
tant, el grup va passar a funcionar
com una companyia: es volia tenir
més producció prèvia, poder tenir
més gent per a actuar, poder tenir
un local propi, on estem ara. Això
és molt important perquè permet
estabilitzar moltes coses: un vestua-
ri cuidat, un lloc on guardar tot el
material... Pensa que, fins l’any
1999 estàvem al garatge del Santi,
de qualsevol manera, el vestuari el
tenia cadascú a casa seva...Això no
et permetia créixer com a compa-
nyia, tenir gent per substituir o, per
exemple, cobrir dos espectacles
alhora. En aquesta etapa plega del
grup l’Enric Montsant que funda
un altre grup i s’incorpora a la pro-
ducció el Pere Farran.

Aquesta aposta que feu més enllà,

coincideix amb una època de més

ofertes per al grup o us lieu la

manta al cap i us arrisqueu?

El grup sempre anava creixent.
Veies que era un encert. Quan co-
mences una cosa tu no saps quina
trascendència tindrà i, sobretot,
encara que vegis que va bé cal que
hi hagi algú que vetlli perquè tot
allò continuï funcionant, cal que
hi hagi un motor a tots nivells, no
només de la proposta en si sinó
també de promoció, de gestió, d’a-
nar-hi invertint i renovant. I el fet
de veure que hi havia una deman-
da t’esperonava a fer més coses.
Potser també hi va ajudar l’exem-
ple d’altres grups que ja havien co-
mençat a funcionar així, com els
Stomps, per exemple, o el Cirque
du Soleil, a nivell internacional,
que tenien diferents grups fent
bolos pel món, o, a casa nostra, el
Tricicle que, encara que nosaltres
tenim molt identificat amb unes
cares concretes, ja tenia també una
segona formació que actuava a
fora d’aquí. Però això, que potser
al món de l’animació ja es feia de
manera puntual –com Tirotitaina–,
al món del folk i la cultura tradi-
cional, el primer grup que va fer el

que en diem desdoblaments, o si-
gui, poder fer un mateix espectacle
en dos o tres llocs alhora vam ser
nosaltres. I al començament va
ser una mica arriscat perquè la gent
associa el grup a unes mateixes
persones...

Això demana que la feina esti-

gui molt ben assumida per tota

la gent de la companyia, que

tothom que us vegi, sigueu qui

sigueu al davant, vegi la feina de

Xarop de Canya...

És clar! ... és que de la manera que
funcionàvem abans no et podies ni
posar malalt. I això no podia ser.
Has de poder buscar un substitut i
a aquella persona que prepares li
has de donar més sortida perquè si
no, no el tens. En un grup que
portava més de 10 anys fent un
volum de feina considerable i feina
ben feta, havíem de poder obrir el
grup a més gent. Ser els mateixos
sempre té uns avantatges, perquè
amb un cop d’ull t’entens de se-
guida, però això no et deixa créi-
xer. Per això cal obrir el grup i
preparar més gent. I això ho acon-
segueixes en el moment que tens
aquesta infrastructura, però, esclar,
això és un canvi organitzatiu i de
filosofia molt important.
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Segon Xarop (1999): els mateixos més el David Farran.
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ENTRE EL LABORATORI 
DE CULTURA POPULAR 
I L’ESCOLA DE FORMACIÓ

Què suposa a Xarop obrir el

grup a gent nova?

El fet d’obrir el grup a d’altra
gent, tot i que és cert que t’obliga
a fer un sobreesforç de  producció,
de tenir-ho tot molt clar per
poder-ho traspassar, també és veri-
tat que tota aquesta gent que entra
t’aporta moltes coses, oxigena
molt el grup, també a nivell de re-
lacions. Perquè tots sabem que
sovint el fet de ser un grup tancat
acaba creant dinàmiques de grup
complicades. I també creixes a ni-
vell artístic. Aquí van començar a
arribar moltes maneres diferents
de tocar la gralla, la percussió, de
tècnics d’animació, de pirotècnia...

Per Xarop, en aquests vint anys,

hi deu haver passat molta gent...

I tant! La formació d’escenari ha
anat canviant molt. Un any hi ha-
via en Ferran Martínez i el Pep
Poblet, i l’altre t’hi trobaves l’Oriol
Camprodon, el Josep M. Cols,
l’Arrigo Tomassi, el Pep Solà, el
Llibert Fortuny...
El Llibert Fortuny? Devia ser

molt jovenet, llavors...

Sí, just abans de marxar als Estats
Units va venir perquè el Pep Poblet
va començar a fallar en algun bolo i
va dir: «tinc un nano que promet...»
I tant si prometia! El primer bolo

que va fer –llavors deuria tenir 17 o
18 anys– va venir amb la seva car-

peteta i... de la primera a l’última,
no es va deixar cap nota!

La integració al grup de gent
nova també va permetre obrir-se a
d’altres zones: a Vilafranca –gràcies
al David Miret o el Paton Felices–,
a Osona, el Maresme, Girona...
Pensa que no només passen mú-
sics, sinó també actors, xanquers,
animadors...

Un altre element és que el grup
s’obre també a una relació interge-
neracional molt important que
també li aporta moltes coses. Pensa
que hi ha des del que té gairebé 60
anys al que només en té 18. I molta
d’aquesta gent jove que s’està a
Xarop uns anys després inicia els
seus propis projectes: aquell que
feia de xanquer, després és músic i
munta la seva pròpia banda i ges-
tiona els seus espectacles... I molts
comenten després que van apren-
dre el seu ofici dins del grup...

Podríem dir que Xarop funcio-

na alhora com un laboratori de

músics i una escola de formació

de cultura popular...

És allò que dèiem dels models: si no
n’hi ha és molt difícil engegar una
cosa. I un cop hi és... a nosaltres ens
han sortit molts «imitadors» –es pot
dir així–, perquè la manera d’en-
frontar-se al públic, de posar l’es-
pectacle al carrer... s’assembla molt
a la nostra, podríem dir que hem
estat per ells una referència... I
aquest relleu generacional que
d’una manera o altra es produeix
dins del grup aporta coses molt

interessants perquè, a més, aquesta
gent ve molt més preparada.

I ha tingut la sort de beure dels

vostres referents, s’ha «format»...

Sí, esclar, mirat des d’aquest punt
de vista sí que podem dir que
Xarop ha actuat com a una escola
de formació del carrer, però sense
haver-s’ho proposat mai. Sense
oblidar que els que entren també
aporten molt, entre altres coses
perquè vénen, sovint, de camps
diferents. I sobretot aquí hem
après –tots– què vol dir funcionar
com una companyia, no com un
grup tancat. A Xarop ja no tenim
l’esclavatge d’un líder o d’haver de
presentar sempre unes mateixes
cares. No hi ha ningú imprescindi-
ble. Xarop és una proposta.

EL «SEGELL» XAROP 
DE CANYA: LA MÀGIA 
DEL CARRER

Parlem d’aquesta proposta. Hi

ha un «segell» Xarop de Canya?

Sí. Un element seria la proposta
musical no ortodoxa però que beu
de les arrels. L’altre seria la posada
en escena, tant pel que fa als ves-
tuaris de carrer com a alguna cose-
ta més –un telonet, alguna andrò-
mina- que sempre procurem afegir
a l’espectacle. La tercera seria la
recerca de la complicitat amb el
públic, la seva participació. I després
la incorporació de personatges o
situacions que vénen de la tradició
i que nosaltres traiem de context i
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Xarop i Il suonatori delle

quattro province amb 

el pifferista Stefano Valla 

a Sant Martial (França)

dins les trobades 

d’hautbois et tambours
(cap als anys 1991-1993).
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els situem dins la nostra proposta.
Per exemple: l’Home del Sac. La
imatge tradicional seria un perso-
natge gris, brut... doncs nosaltres li
donem la volta i presentem el nos-
tre «Home del Sac». El personatge
tradicional servia per atemorir els
infants i aquest que hem creat és
per divertir, i té una relació amb el

personatge de Pantalone de la

Commedia dell’Arte italiana, ar-

quetip del poderòs fatxenda, mise-

rable i dèspota. I el mateix fem amb

el dimoni, l’Home dels nassos, el

Patufet... Després, els vestuaris. Mi-

ren d’entroncar amb la tradició

mediterrània: hi ha brocats valen-

cians, els de pana amb camisa cata-

lana del segle XVIII barrejats amb

una jaqueta de pana renaixentista,

amb una barretina que també és

mediterrània, amb espardenyes...

Hi ha, doncs, una cura, en el ves-

tuari, un cert rigor. No es tracta

de sortir al carrer de manera vis-

tosa i prou...

Sí, fugim també de l’ortodoxia en

el vestuari però està cuidat, basat

en elements que han existit i, so-

bretot, localitzant-nos aquí. I in-

corporant, per exemple, aspectes

de la Commedia dell’Arte, com el

personatge del Capitano, o el ma-

teix Home del Sac que va vestit a

la manera italiana, o les màscares

que apareixen en altres muntatges...

D’on ve aquest interès per la

Commedia dell’Arte?

L’interès ve del Pere Farran que fa

un curset a Itàlia i doncs, mira,

vam arribar a muntar fins i tot una

peça teatral pura. Ens vam ficar en

aquest territori, el que passa és que

no va acabar de funcionar per

volum de feina i perquè és un cir-

cuit que tampoc dominàvem. I

arran d’això tenim tot un conjunt

de personatges que els fem servir

en els nostres muntatges.

Aquesta és una altra caracterís-

tica del segell Xarop: aquí no llen-

cem res. De la mateixa manera que

mantenim el nom dels espectacles

a mesura que hi incorporem coses

noves –és el cas de la nostra cerca-

vila clàssica, el «Terrabastall»–. Tot

es recicla, com fan les grans com-

panyies.Vas fent collages amb ele-

ments nous integrats amb coses

que potser fa 10 anys que no uti-

litzaves. Això també té a veure

amb el fet que el grup sempre ha

funcionat, no a nivell de subven-

cions que et permetin fer muntat-

ges totalment nous, sinó que el

propi fons del grup es va reinver-

tint i busca d’anar creixent. Només

hi ha un cas en què hem fet una

proposta a partir d’una coproduc-

ció.Va ser amb motiu dels 20 anys

de Xarop que, juntament amb la

Fira de Manresa del 2007 es va

poder crear el «Terrabastall XXL».

XX pels 20 anys i la L perquè hi

vam anar «a l’engròs», amb totes

les andròmines, més una banda so-

noritzada de nou músics: la

Bandarra, amb l’equip de so sobre

un camió... vaja, una escenografia

de gran format.

I, dintre d’aquest «segell Xarop»,

d’on traieu el repertori musical? 

En part surt de rearranjar el reper-

tori tradicional i la resta són temes

d’autor, ja des del començament.

Durant molts anys se’n va encar-

regar l’Enric Montsant i, després,

la mateixa gent que ha vingut

mentre ha estat al grup hi ha dei-

xat alguns temes propis, com és el

cas de l’Arrigo Tomassi... I ara són

el Santi Galán, el Ricard Vallina o

jo mateix –David Farran– que

n’hem compost per al darrer disc

i espectacle: Canya al Ball. O a tra-

vés de la relació amb gent com el

Xavier Batllés... De vegades agafes

un tema d’algú altre i li demanes

per afegir-lo als nostres muntat-

ges... Vaja, estem parlant de 20

anys i, com et pots imaginar hi ha

uns llistats de repertori impressio-

nants. I, com t’explicàvem abans,

com que tot això està recollit i

arxivat, en qualsevol moment es

pot recuperar.

Hi ha peces que fa vint anys

que les toquem, perquè funcionen

al carrer en un moment concret, es

crea una màgia, la màgia del

carrer. I si allò funciona... per què

ho has de canviar? Si ho fan els

Rollings amb Satisfaction... nosal-

tres també. El trist seria que no

aportéssim res nou però, com has

vist, no és el nostre cas. A nivell

dels personatges d’animació passa

el mateix, tots els personatges que

s’han anat creant, sigui a partir de

la nostra tradició o de la Com-

media, s’integren en aquest xarop.

I si tot això ho pots repetir en tres

llocs diferents i funciona i, a més,

et demanen per tornar-hi un altre

any... doncs això és el que dóna
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Xarop per primer cop 

a la Fira de Tàrrega

(1988). En primer

terme, el Santi Fíguls.



vida al grup actualment, ... vaja, si
la crisi actual no ens enfonsa!

Teniu a favor la diversificació de

les vostres propostes, no depe-

neu d’un únic projecte... En

temps de crisi sempre se sobre-

viu millor si tens una oferta

variada, no?

Sí, esclar, actualment tenim, des de

l’oferta de cercavila («Terrabastall»

genial que vam fer a l’enterro de la

sardina del Carnaval de Rubí.Allò

sorgeix al moment, és màgic, però,

d’una manera o altra quedarà

incorporat a Xarop. I el tornarem

a fer i potser no serà igual...

Aquesta és la màgia del carrer.

Parlant d’aquesta màgia... Creieu

que ha canviat molt el panorama

de la festa al carrer en aquests

te... Però això passa a nivell de

carrer i d’escenari. El mercat es

controla molt més des d’oficines,

des de representants... Quan vam

començar hi havia camps com el

de les orquestres que ja estava clar

que funcionaven així.

Aquell món de la festa al carrer

era més amateur, més lliure...

Sí, hi havia un tracte molt més per-
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Espectacle sobre tauromà-
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i «La Bandarra»), a infantil («El
Somni de l’Home del Sac», «Quin
sarau» o el «Tió, tió...») passant pel

ball («Canya al ball» i «Ball Folk»),

el concert («En concert») o l’es-

pectacle a mida («Pregó,«Sant de

Barri» o el «Terrabastall XXL»). A

més, la gent sap que, encara que

repetim la proposta, sempre és

diferent.

Un espectacle que sempre és el

mateix i no és mai igual... aques-

ta capacitat de treballar al carrer

no tothom la té...

Exacte. El «Terrabastall» o el

«Quin sarau» són fórmules obertes

que s’adapten al moment i al lloc.

Aquest any, per exemple, hem pre-

sentat el Quin sarau a la Fira de la

Xarxa d’Espectacles Infantils i Ju-

venils d’Igualada, un espectacle

que estem renovant. L’actriu Alba

Sarraute hi ha col·laborat creant el

personatge d’una Vella Quaresma

20 anys? O el carrer és el ma-

teix sempre?

Evidentment no és mai el mateix

perquè els moments socials can-

vien i l’estat d’ànim de la gent

també.Ara, per exemple, amb això

de la crisi notes que l’estat d’ànim

no és tan joiós... Però vaja, en

essència, el carrer no canvia tant: la

gent el que vol és passar-s’ho bé.

Però potser s’ha institucionalit-

zat molt la festa? Cada entitat,

cada ajuntament, vol tenir la

seva festa. I si no la té la crea ad

hoc... Fins a quin punt això és

bo o dolent?

Sí, els «pobles temàtics»... cada po-

ble s’ha anat especialtzant: la festa

medieval, la fira de titelles, etc. I

potser un altre canvi és que ara hi

ha molts més intermediaris, s’ha

professionalitzat. Abans et trucava

una colla d’amics i feies el contac-

sonal. O et contractava directament

l’ajuntament, el regidor de cultura.

Ara potser se n’encarrega més el

tècnic i, com que la cultura s’ha

diversificat molt, pensa: «això que

m’ho munti un representant que

sap més de què va i així jo m’ocu-

po d’una altra cosa...». També és

cert que gràcies a aquestes oficines

de representació arribes a llocs on

potser no arribaries...

Hi va haver uns anys de molta

febre reivindicativa de la festa per-

què al carrer no hi havia res. Tot

això ho muntava la gent, les associa-

cions. Després tot això s’ho ha que-

dat l’ajuntament o un representant.

Aquella bona voluntat es perd i es

converteix en quelcom més oficial,

una festa més establerta.També veus

més festivals, cadascú es busca el seu

espai. Hi ha moltes iniciatives, pot-

ser el que falta és que es valori més

l’espectacle de carrer. Després tam-



bé passa que la gent abans s’entrega-

va molt més a la festa major com a

moment fort. Ara tenen segones

residències hi ha qui se’n va a es-

quiar, de viatge, qui aprofita la festa

per a marxar del poble. Aquella

efervescència, aquella militància
del carrer ha canviat. Gent amb
ganes de passar-s’ho bé sempre
n’hi haurà però potser han canviat
una mica els codis...
Vosaltres que heu voltat una mica

per l’Estat espanyol, Europa i Sud-

amèrica... heu vist maneres di-

ferents de viure la festa al carrer? 

És difícil treure conclusions per-
què, si vas a mirar, també aquí et
pots trobar situacions molt dife-
rents... A més, també depèn de
com es programa. Per exemple, a
Colòmbia hi hem estat dos cops,
a Medellín i a Manizales. I al pri-
mer lloc anàvem amb un intercan-
vi oficial amb Barcelona, i com
que no s’havia programat bé et
trobaves amb un públic que passa-
va per allà i no s’implicava gaire.
Potser si hagués estat dintre d’un
festival, en un altre espai... Mani-
zales va ser dins d’un festival de
teatre i la cosa va funcionar una
mica millor.
Jo ho deia per allò del tòpic que

diu que els «llatins» tenim més

tendència a viure el carrer...

Sí, això és indubtable.A Alemanya
o a França, per exemple, costa més

de connectar amb la gent. Esclar
que també hi ha la barrera de l’i-
dioma... I tampoc domines els co-
dis del públic d’allà. A França es-
tan molt acostumats a programar
«a lo grande», amb grans forma-
cions de 30 o 40 músics, o amb les
fanfarres, però aquest concepte
del grup que defensa un especta-
cle pel carrer amb tot un grup de
públic implicant-s’hi és molt d’a-
quí. Això si, són molt educats i
aplaudeixen molt. A Catalunya el
públic està mes acostumat a parti-
cipar, potser fins i tot més que a
la resta d’Espanya. A Castella el
públic és superfred, s’ho pren des
d’una actitud d’observador, i en
canvi tanta mala fama que tenim
els catalans de seriosos...

Potser és que el públic d’aquí ja

coneix aquest codi de participa-

ció...

Sí... la diferència està en que tu
aquí proposes i la gent respon
sense vergonya. És un públic que,
en aquest sentit, ja està educat. A
d’altres llocs s’ho agafen des d’una
perspectiva més teatral o visual on
el públic només mira i potser fa
alguna participació molt puntual.
Aquí, en canvi, i això entronca
amb un element clau de la filoso-
fia de Xarop de Canya, ens agrada
que el públic formi part de l’es-
pectacle. Sense el públic no som
res.Això ho tenim molt clar.

Un altre punt és que, tot i que
el grup ha anat creixent, no hem
deixat de fer les actuacions petites,
intimistes. Ens agrada mantenir-
les, potser per un cert esperit ro-
màntic... De fet, amb quatre mú-
sics hi ha l’essència del que fem
amb deu o més. Hi haurà més
volum, arribarem a més gent, però,
en el fons, és el mateix Xarop.
Això hi ha pocs grups que ho
puguin fer perquè, en general,
tenen el concepte que el seu és un
producte tancat que s’ha de fer
amb una formació determinada.

Vosaltres dieu també sempre

que busqueu la complicitat a

través de la proximitat. I si vas

amb grans formacions això és

més difícil...

A nosaltres ens empipa que, de
vegades, es programa l’acte de
manera que no és té en compte
aquesta proximitat sinó que preva-
len d’altres criteris. Com seguir un
itinerari prefixat, arribar a tots els
barris, a una hora determinada...
perquè políticament interessa. I lla-
vors resulta que has d’anar a tota
màquina caminant i vas perdent la
gent pel camí... I sap greu, perquè
llavors no es treu profit del que el
grup pot oferir realment a la festa  

I no només al carrer sinó
també en concerts o balls. Pot ser
que et contractin per fer ball i
quan arribes veus que tothom és
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Xarop: els xanquers 

Carme Poll i Robert Bonet.



de la 3a edat... i volen pasdobles.
I tu en tens algun al repertori però
també tens masurques... I aquest
«marrón» te l’has de menjar. I no
sempre el públic queda content
esclar, però és que el programador
s’ha de plantejar quin públic té,
què vol i quin grup s’adapta més
bé a tot plegat. O el típic bolo en
què tu estàs intentant captar l’a-
tenció del públic i de cop t’adones
que han posat una taula plena de
patates i olives... i en aquell mo-
ment s’ha acabat l’espectacle. I com
que tens taules i ho veus, doncs
passes a fer brasserie –rialles–.

Sort també que això ha canviat
molt gràcies al Tradicionàrius i als

altres festivals: la Fira de Manresa,
el Mercat de Vic, el festival de Vila-
seca, Girona folk...etc.Ara tothom
té més referències.
I quins són els projectes en què

esteu treballant ara?

Per un costat acabem d’estrenar el
«Tió, tió... Xarop de bastó!» que
consisteix en fer una cagada de tió
tradicional però afegint-hi una
cercavila i elements d’animació
infantil. I per un altre costat estem
potenciant molt la formació que
anomenem la Bandarra. La idea ve
de lluny però, arran del Terrabastall

XXL de la Fira de Manresa, s’ha
concretat molt més la formació de
músics i l’espectacle. Són 9 mú-

sics: tres metalls (2 trombons i 1
tuba), tres gralles i tres percussions
(caixa, bombo amb percussions i
djembé). La idea és adaptar la tra-
dició de les fanfàrries a la sonori-
tat més mediterrània de les gralles.
Aquesta combinació tímbrica per-
met obrir el repertori a uns arran-
jaments harmònics molt més rics.
Tant s’ofereix com a formació de
carrer com d’escenari però a peu
pla, que no necessita cap muntat-
ge especial.

Ja us heu estrenat?

Sí, a part de la presentació a la
Fira, vam muntar un espectacle
sobre els gegants que són Jaume I

en una col·laboració amb l’agru-
pació de Gegants de Barcelona a
les festes de la Mercé.També hem
actuat a la cloenda del Tradicio-
nàrius 2008, a Cotlliure, a la festa
de Gràcia acompanyant el Moros i
Cristians de Lleida... I ara esperem
poder tornar a la Fira de Manresa
per presentar-la en versió concert.
És una opció, la de muntar una
fanfàrria en un escenari, que a
França funciona molt. Allà ho
barregen molt amb la música bal-
cànica, música klezmer... aquí,
amb la gralla, li volem donar un
toc més nostre.

Fa gairebé dues hores que xerrem i, com

diu el tòpic, «estaríem hores xerrant»

amb l’Emili i el David... però el temps

sempre acaba passant factura i tots hem

d’anar cap a casa. La frescor d’aquest

març es fa notar quan surto de «Can

Xarop» –acabo de rebatejar aquesta

masia del Vallès que segur ja en té, de

nom– i enfilo carretera enllà cap al

Penedès.Al cap hi ressonen les històries

de més de vint anys que acabo de sen-

tir, no serà fàcil apropar al lector de

Caramella tanta teca... Però és que

aquest Xarop té la solera d’un reserva i

l’alegria d’un vi novell. I si no, doneu

un cop d’ull a la feina de tants anys

que tot seguit us presentem en forma de

muntatges. I digueu-me si hi ha algun

altre grup de carrer que hagi sabut com-

binar tan bé la tradició amb la renova-

ció constant que el temps imposa.

Podeu estar segurs que tenim

Xarop, o sigui, FESTA, amb majúscu-

les, per molts anys més.
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Xarop de Canya (2003). D'esquerra a dreta: David Farran, Pere Farran 

Ricard Vallina, Roger Bas, Daniel Collado, Felip Morales i Pep Lafuente.

A partir del 1999 el grup creix i això permet desdoblar espectacles.

Xarop amb el seu «Terrabastall» al Tradicionàrius (interior).
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Ells sempre diuen que l’haver de
preocupar-se per muntar especta-
cles no els ha deixat gairebé temps
per a enregistrar.Tanmateix han fet
aquests dos treballs.
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VINT ANYS DONEN PER MOLT...

Un tast de la producció de Xarop de Canya

Sant de Barri (1995)
Primer disc. És un dia de festa
sencer, des de les matinades,
el concert vermut, el dinar,
la sobretaula, el concert de tarda,
el ball de nit, el castell de focs...
tot. El disc va generar 
un espectacle homònim que

recollia la formació de l’«Amb

canya» i hi afegia totes 

les performances d’aquest dia 

de festa, incloent-hi la pirotècnia.

Direcció musical: Laurent

Audemard (Une anche passe).

Canya al ball (2005)
10 anys més tard de Sant de Barri,

els de Xarop es decideixen 

a enregistrar el seu segon CD que

funcionava ja com a espectacle 

de ball.Aprofiten per a reunir

vells amics que han passat per la

banda i posen solfa a un disc que

preten fer ballar des de ritmes tra-

dicionals a balls de grup i d’altres

de moderns: des del swing al funk

o l’ska, passant per la rumba.

Principals iniciatives i espectacles

Discografia 

En més de vint anys han estrenat una pila de muntatges, aquí en teniu una petita tria.

Sopars-tertúlia a cal Rosset

Des de l’any 1993, Produccions

Xarop de Canya va tirar endavant

entre d’altres iniciatives –cursos de

gralla, danses, xanquers o disseny

de festes– els sopars-tertúlia a Cal

Rosset, on es convidava algun 

dels grups del Tradicionàrius 

a debatre sobre el panorama 

de la música tradicional.

Les Menines

L’any 1989, Xarop col·labora amb

La Farinera Teatre en el muntatge

Les Menines, dirigit per Frederic

Roda, sobre una idea del pintor

granollerí Paco Merino.

Rencontres a Sant

Martial (Occitània)

A principis dels noranta

Xarop participa a les troba-

des d’hautbois et tambours

que es fan a Saint Martial,

un poblet occità. Neix la

col·laboració amb Laurent

Audemard (Une anche

passe) i Stefano Valla 

(I suonatori delle quattro

province).
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63L’Home del Sac

Xarop estrenà aquest nou
espectacle infantil a Sant
Celoni el 1998.Amb ell 
pretenia donar la volta 
a la imatge sinistra d’aquest
personatge. L’Home del Sac
havia de passar un seguit de
proves entre les quals hi havia
danses, cançons i espectacle
musical. Un exemple de com
Xarop encara i renova 
la tradició popular.

Quanta comèdia!

Xarop va fer el 2003 la seva 
primera –i única fins ara– 
intervenció en el món del teatre.
I ho va fer de la mà d’un gènere
clàssic: la Commedia dell’Arte
italiana.A una estructura de gags
constants, amb l’embolic de 
l’entrada i sortida dels personatges
a manera d’un vodevil, Xarop hi
afegeix el seu toc popular i festiu,
on l’humor i la crítica hi tenen
un paper molt important.

Canya al ball

L’any 1994 estrenen aquest
nou espectacle que l’any
següent graven en CD.
La màgia d’un antic teatre,
reconvertit en sala de ball
pel seu peculiar propietari,
i la complicitat d’una banda 
de músics fan ballar 
a tothom.

La balada del comte Arnau

L’any 2000 Xarop coprodueix
amb l’Ajuntament de Sant Joan 
de les Abadesses un espectacle
sobre la figura del Comte Arnau,
a partir d’un itinerari per la vila
on es desgranen els principals
episodis d’aquesta figura 
llegendària.

Principals iniciatives i espectacles

Festa de barri a La Bolera 

de Caldes

Des de l’època de La Pera, ja
actuen en la festa d’aquesta
barriada de Caldes. És un Sant 

de barri en el qual el grup va 
participar durant molts anys.
Una mostra més de com 
la filosofia de Xarop no ha deixat
mai els bolos «petits», i on destaca
sobretot un dels seus elements
claus: la participació del públic.
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Quin sarau!

Un cop més, Xarop refunda 
els seus espectacles anteriors.
La darrera versió del «Quin
Sarau!» va ser estrenada a la Xarxa 

d’espectacles infantils d’Igualada

aquest 2009.

L’Home dels nassos és qui 

condueix aquest espectacle 

infantil ple de danses, cançons,

jocs i sorpreses.

Tió, tió... Xarop de bastó!

Està concebut com un espectacle

per fer una cagada del Tió 
popular, però on s’hi puguin 

trobar també elements més 
característcs dels espectacles 

d’animació infantils. Una cercavila
prèvia, jocs i danses ajuden 

a contextualitzar l’esperat final 

a plaça on els nens reben un petit
obsequi després de cantar i picar
sobre un Tió gegant.

Xarop ha estat present en moltíssims cicles i festivals de casa nostra i més enllà:

País Valencià, ses Illes, Castella,Astúries,Aragó, Galícia, País Basc,Anglaterra,

Alemanya, França, Polònia, Còrsega, Itàlia, Xile, Colòmbia i Portugal.

Si en voleu saber més : www.xaropdecanya.com

Terrabastall XXL

Per celebrar els 20 anys de Xarop, el 2007,

juntament amb la Fira de Manresa van 

coproduir l’espectacle «Terrabastall XXL»,

una mostra renovada i ampliada (amb elements 

de gran format i una banda –La Bandarra– 

ampliada per l’ocasió) de la seva cercavila 

més emblemàtica: el «Terrabastall».

Mermanomormai

L’any 2008, amb motiu del 25è aniversari de 

la mort de Joan Miró, Joan Baixas, de la companyia 

La Claca, recuperà el personatge del Merma 

–el dictador–, que creà conjuntament amb Joan Miró,

per tal de cremar-lo definitivament a Palma, 30 anys

després de la seva primera aparició. Els Xarop 

hi col·laboraren musicalment.

Principals iniciatives i espectacles


