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1. L’OFICI DE MÚSIC 

 

Què s’entén per ofici de músic? 

Un músic és una persona que interpreta o compon música. Dins la música hi ha 

diferents tipus de músics, i el Vicenç, el meu avi, s’inclou dins del grup de músics 

d’ofici, obrers de la música. El motiu pel qual en Vicenç es situa en aquest grup, és que 

per a ell ser músic és treballar de músic, és sortir a un escenari a guanyar-se els 

“quartos”, ja que és aquesta la manera d’entendre i viure la música de l’avi. 

Possiblement aquesta manera de veure la música com a un ofici és causada per la 

necessitat que ha tingut de guanyar-se “les garrofes”, però a l’actualitat, tot i no haver 

de treballar per poder viure, menjar... segueix sent el mateix, segueix fent gravacions, 

actuant dalt d’un escenari... en definitiva, realitzant el que per a ell és la música. 

Tot i això, encara que “el Sabater” mostri sempre la seva faceta humil i no es cregui 

gens romàntic, vist des de fora, és un boig de la música, un apassionat, ja que no pot 

viure sense manipular-la. Aquesta passió la deixa volar quan es posa a fer els 

arranjaments de les cançons, perquè és aquí on ell imagina, crea i busca la forma per 

tal de treure-li el millor profit a cada peça. A la música hi ha diferents tipus de genialitat, 

hi pot haver la dels concertistes, dels compositors... I la del Vicenç és la d’arranjar. 

Aquesta feina no la poden realitzar tots els músics, ja que cal  tenir molts recursos 

musicals, habilitat per harmonitzar melodies, i evidentment, poder imaginar-se com 

sonarà la cançó, saber trobar els millors elements per vestir-la, i són habilitats que 

posseeix en Vicenç. 
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Segons les diferents èpoques, els músics s’han hagut d’adaptar a una sèrie de 

coneixements, de tècniques o de capacitats. A l’època de l’avi es demanaven persones 

molt qualificades, persones amb un nivell d’estudis molt alt, i que, sobretot, sabessin 

llegir  i interpretar a vista una partitura i l’avi, posseïa tots aquests trets. Tot i així, l’ofici 

de músic ha anat evolucionant, i, sobretot a causa de les noves tecnologies, es van 

començar a demanar altres aspectes musicals, ja que com que la música estava 

gravada no era tan important llegir partitures, sinó que era molt important saber escoltar 

i saber imitar. En Vicenç, tot i aquests canvis, sempre ha estat força al dia de les 

innovacions i sempre ha intentat adaptant-se a aquestes evolucions en tots els 

aspectes musicals. Aquest treball d’adaptació, mostra una vegada més l’ofici que l’avi 

ha tingut i té, sempre amb moltes ganes de fer bona música.  
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2. JUSTIFICACIÓ I AGRAÏMENTS 

 

Justificació 

L’avi, en Vicenç Sabater, és una persona que sempre m’ha cridat l’atenció pel seu 

caràcter, pel que m’explica, i pel que m’han explicat d’ell:  és un molt bon músic. No hi 

ha persona que m’hagi negat aquesta afirmació, tot el contrari, tothom coincideix que 

ha estat, i és, un gran músic. Aquest interès em va fer preguntar: Com ha arribat a ser 

tan bo?  

En aquest treball he volgut saber qui és realment el meu avi i com ha viscut la seva 

vida. 

Aquestes preguntes em van sorgir ja des de ben petit, ja que als viatges que fèiem tots 

plegats amb la família, l’avi sempre tocava el piano als hotels, als vaixells mentre fèiem 

un creuer... I realment aconseguia captar l’atenció de tota la sala, i se’l veia realment 

còmode tocant, se’l veia divertint-se, i això em cridava molt l’atenció.  

Un altre motiu pel qual vaig començar i desenvolupar aquest treball, va ser quan vaig 

descobrir l’immens tresor que és el meu avi, per totes les seves vivències als diferents 

països que ha estat i per l’enorme recopilació que ha anat fent en Vicenç al llarg de la 

seva vida. Tota aquesta informació, per mi de gran valor, no podia deixar que es 

perdés, que s’oblidés, per això em vaig sentir amb les ganes i gairebé amb l’obligació 

d’ajuntar aquestes vivències i informació sobre el passat familiar, i recopilar-les en 

aquest treball.  

 Per tots aquests motius vaig iniciar aquesta recerca i aquesta recopilació sobre la vida 

d’un home completíssim i extraordinari.  
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Cal dir també, tot i que l'acotament d'aquest treball finalitza amb la irrupció en el 

panorama musical professional dels conjunts basats en un vocalista, (dos) guitarristes 

elèctriques, un baixista i un bateria - que col·loquialment s’anomenen "peluts" en relació 

a "The Beatles"- m'ha semblat que faltaven aspectes per acabar de definir a l’avi, per 

tant crec oportú endinsar-me una mica en aquest període (vegeu l'apartat 12), atès que 

he trobat força informació i informants que es mereixen unes línies, per breus que 

siguin, que serveixin al lector de contrast amb  els  períodes que sí que han estat 

abastament recollits en aquesta recerca. 

Agraïments 

Vull agrair l’ajuda de totes aquelles persones que han col·laborat per fer possible 

aquest treball, a tots aquells que m’han animat i m’han fet costat.  

En primer lloc, evidentment, dono les gràcies al meu avi per tot el temps i les hores que 

m’ha dedicat, per tots els documents que m’ha portat i que tant m’han ajudat a 

completar el treball, per la seva gran memòria que ha fet que la recerca fos molt més 

senzilla i clara i per mostrar-me tot el que ha estat i és la seva vida. 

En segon lloc m’agradaria agrair a la meva mare, la Roser Sabater per la gran ajuda 

que m’ha proporcionat donant-me informació, donant-me ànims, i fent-me costat. 

Moltes gràcies. 

En tercer lloc vull agrair la dedicació del meu tutor de treball de recerca, el Xavier 

Pardo, que m’ha ajudat en moments difícils en els quals no sabia ben bé com seguir, 

com enllaçar apartats... en definitiva,  a resoldre els dubtes, on ell sempre ha respòs 

molt bé, donant-me uns molt bons consells. També li vull donar les gràcies perquè va 

ser una de les persones que em va animar a fer aquest treball, com també ho va fer el 

professor Joan Sanromà. 
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Seguidament també vull donar les gràcies al meu pare per ajudar-me a editar les 

entrevistes, i per explicar-me quelcom sobre la vida de músic, ja que ell també n’és. 

També voldria donar les gràcies a la correctora lingüística, Àngels Rovira, per la seva 

bona feina; a l’àvia, per tenir les fotos tan ben classificades i tanta memòria del passat; 

a la meva companya, que m’ha donat molts ànims, ja que ella va fer el treball de 

recerca l’any passat; a Jaume Ventura i a Joan Antoni Calvet per haver-me acollit i 

informat tan bé; al meu tutor, Ferran Piñeiro, pel seu suport, i també voldria agrair a la 

meva germana Elisabet la seva col·laboració, i en definitiva a tota la família i amics. A 

tots:  

Gràcies! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Entrevista amb Joan Antoni Calvet 
 

Entrevista amb Jaume “Rudy” Ventura 
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3. INFÀNCIA I PRIMERS ANYS D’APRENENTATGE MUSICAL 

 

3.1. La primera infantesa 

En Vicenç Sabater va néixer a Ripollet el 15 de juny de 1930, fill d’Assumpció Entraigas 

i Vicenç Sabater. La mare, òrfena des de molt petita, era de Granollers i el seu pare 

provenia d’una família d’escultors valencians, de Burriana (Castelló), que treballaven la 

imagineria (escultures religioses de guix pintades). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Escena familiar a la platja, en Vicenç 
té un any. 
De dreta a esquerra: la mare, el 
Vicenç, el pare i un amic. 

Imatges religioses del taller de la 
familia Sabater. 
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Als dos anys va anar a viure a Barcelona al carrer Parlament i posteriorment al Poble 

Sec amb els pares i els oncles. Abans d’esclatar la Guerra Civil, a l’any 1935, es van 

instal·lar en un pis a l’avinguda Mistral, era l’època de la República.  

 

Als 6-7 anys va anar a l’escola del convent que s’havia requisat a l’ordre religiosa de les 

Salesianes, al carrer Floridablanca, a la part baixa de l’Eixample; era una escola mixta i 

amb molts bons mestres.  

D’aquesta escola en té molt bons records ja que l’ensenyament era en català i molt 

actiu: feien sortides culturals, esport, rítmica... i se sentia molt ben tractat. Durant la 

guerra li sabia greu haver de faltar a l’escola, ja que hi havia dies que no hi podia anar 

pels bombardejos. Recorda les sirenes que anunciaven la caiguda dels obusos i també 

com baixava al refugi que els veïns de tres o quatre edificis compartien; no calia sortir 

al carrer, al final de l’escala hi havia l’entrada agafant un tros de la botiga d’un ferrer. La 

gent que no tenia refugi anaven al metro. però alguns es quedaven pel camí per la 

caiguda d’alguna bomba.  

El període de la Guerra Civil va ser una època molt dura per la por als bombardejos i, 

sobretot al final, per la por de l’ocupació de les tropes feixistes. Sentia com comentaven 

els pares i els coneguts que no sabien”què seria d’ells” i si hi hauria represàlies, per 

tant el futur era molt incert. 

Durant la Guerra escoltaven Radio Associació i després de la Guerra, en secret,  la 

Pirenaica en onda curta i amb moltes interferències, molts xiulets; gràcies a aquesta 

emissora independent i clandestina podien escoltar les noticies que no estaven 

controlades pel Règim. Recorda que tocaven La Internacional en començar i acabar 

l’emissió. i 
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També escoltaven la radio Barcelona que emetia el que el Règim els permetia.La 

postguerra va ser molt crua per la gana que van passar. La seva mare intentava 

aconseguir més menjar del que donaven amb la cartilla de racionament, ja que aquest 

era escàs i de molt mala qualitat. A l’estraperlo adquirien aliments d’amagat, a vegades 

a les botigues i a vegades a casa de particulars. Diu que els preus eren abusius i es 

pagava amb la nova moneda, ,ja que l’altra, ja al final de la guerra, va perdre el valor. 

 

Els nens i nenes, per separat, anaven als menjadors de l’auxili social perquè hi 

repartien menjar gratuïtament: n’hi havia un a prop de casa, a l’avinguda Mistral, a 

l’antiga sala de ball “La Gavina”. A vegades l’acompanyaven, però sovint hi anava sol. 

També anava a uns menjadors del carrer Galileu, on abans hi havia hagut el cine 

Galileu. 

 

3. 2. La música, una seducció 

Tot i les dificultats que van passar durant la guerra, el Vicenç se sentia molt atret per la 

música, s’hi sentia captivat. Sovint anava amb els 

pares i els oncles a escoltar sarsueles i d’altres 

estils de música de l’època, com els cuplets. 

Anaven al Paral·lel, carrer on hi havia els 

principals teatres de Barcelona dedicats a la 

sarsuela. 

 

Els locals estaven a banda i banda d’aquest 

popular carrer. A la dreta, anant cap a mar: el 

Teatre Condal, el Molino, el Teatre Victòria, el Teatro Nuevo i l’Apolo; a la part de 

L’ambient del paral·lel a principis del segle XX. 
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muntanya: el Teatro Talía, l’Español i l’Arnau. El més musical era el Teatro Victoria, 

juntament amb el Teatro Nuevo, sempre tenien sarsueles en cartellera. A l’Español hi 

feien sarsueles i revistes; posteriorment hi va haver la companyia dels Vienesos, que 

va ser molt innovadora. 

A mesura que assistia als espectacles, en Vicenç sentia més curiositat per saber com 

s’ho feien aquells senyors que llegien papers de música, les partitures.  

De petit es va fabricar un teatret i amb els titelles representava sarsueles que cantava 

per la família, els seus pares també eren uns grans aficionats a la música. En Vicenç 

tenia molt bona oïda, una gran memòria musical i una gran intriga per saber les 

interioritats de la música. 

 

En acabar la guerra, a l’any 1939, tenia 9 anys, va haver d’anar a una escola 

franquista, en un pis del carrer Calàbria. Allà hi havia molts nens per classe, 

l’ensenyament no era mixt i tenien edats molt diferents. Els mestres eren de fora i els 

tractaven amb molta rigidesa i desgana. 

 

No li agradava gens anar a l’escola ja que s’avorria perquè ell era molt imaginatiu i allà 

tot era molt repetitiu: resaven molt, memoritzaven el catecisme i desfilaven cantant 

himnes patriòtics. La seva passió era la música, però aquella música no era música, 

era ensinistrament. Va ser aquest any, el 1939, quan va dir als seus pares que ell volia 

ser músic i que volia tocar el clarinet. 

Sovint, durant les sarsueles, s’escapava i anava prop del fossar dels músics i els 

observava. El record és borrós, però recorda que es fixava en uns músics que tocaven 

un instrument de vent que no sabia com es deia, i ho va preguntar a un acomodador 

assenyalant un músic, l’home li va dir que allò era un clarinet. 
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La seva mare s’ho prengué molt seriosament i es va assessorar sobre les escoles que 

hi havia al seu abast. Li van aconsellar l’Escolania de Montserrat, però no els feia gens 

de gràcia que estigués intern en un centre religiós i tan lluny de casa. Una professora 

de música li va dir que hi havia la possibilitat d’anar a l’Escola Municipal de Música de 

Barcelona, al carrer Bruc 110, a la qual es va matricular l’any 1940, per al curs 1940-41. 

 

3.3. Estudis musicals: inicis 

Vicenç Sabater va deixar l’escola del carrer Calabria l’any 1941 i es va matricular a una 

escola de pagament al carrer Manso. Al matí anava a classes al Bruc -a l’Escola de 

Música- i a la tarda a Manso -a l’acadèmia- a fer Teneduria de Llibres, que no li 

interessava gaire, però era el més senzill per compaginar amb els estudis musicals. 

 

 

Va cursar el primer de solfeig durant el curs 1940-41 i el segon a 

l’estiu. Aquest fet, fer dos cursos en un any,  demostra les seves 

ganes de progressar. 

La seva mare, abans de la guerra, feia de minyona al carrer 

Comerç, a casa d’una senyora que es deia Balbina que tenia una 

filla que sabia de música, i li va dir que li fes classes 

Conservatori 
Superior Municipal 
de Música de 
Barcelona 
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esporàdiques al Vicenç per ajudar-lo a millorar tècnica i la lectura musical, sobretot 

quan va fer el segon curs lliure a l’estiu. Posteriorment va participar en  vetllades 

musicals que va organitzar la filla al carrer Diputació. 

El primer mètode que va estudiar es deia Escuela del 

solfeo. Posteriorment va estudiar amb el LAZ conjuntament 

amb el Solfège des solfèges, un mètode francès que es 

passava a tota Europa. El LAZ era un mètode 

d’aprenentatge musical molt exigent, i estava en la línia dels 

que hi havia als conservatoris europeus. Era un mètode per 

a formar músics professionals, no per aficionats a la música.  

 

El director de l’Escola de Música de Barcelona era primer el professor Joan Lambert i 

posteriorment el mestre Joaquín Zamacois, que esdevindria professor d’en Vicenç 

d’harmonia i d’acompanyament. 

Al segon any d’estudis musicals 1941-42, en començar les classes d’instrument, com 

que era massa petit per tocar el seu instrument preferit, el clarinet, li van aconsellar que 

comencés fent piano. No podia fer clarinet perquè no podia tapar els forats per tenir el 

tou dels dits massa petit. Calia, doncs, comprar un piano! 

La mare i el pare tenien professions molt humils, ella era netejadora i treballava a la 

porteria d’una casa, i el pare era vigilant nocturn al barri de Sant Antoni. Amb els 

minsos ingressos era molt difícil poder pagar un piano, però la mare, que era una dona 

molt administradora i estalviadora va aconseguir llogar-ne un, per 15 pessetes al mes, 

a Pianos Izábal, al carrer Bonsuccés. El fet de tocar el piano era transitori, ja que el que 

volia el noi era tocar el clarinet, de totes maneres va pensar que saber tocar el piano 

era molt important per ser músic, i va seguir els estudis d’aquest instrument. Després 
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de tres anys amb el piano de lloguer va comprar, a la casa Chiappo-Arietti, un piano 

restaurat que va escollir ell mateix i el van pagar a terminis. No van poder comprar un 

piano nou perquè valia una fortuna i no estava al seu abast. 

 

El curs 1941-42 el seu professor de piano era Tomás Buxó que seria el seu mestre 

durant tota la carrera. El mestre Buxó era compositor, un bon pedagog i autor de 

mètodes de piano.  

Al segon any d’estar a l’escola de música va començar a tocar el clarinet amb el 

professor Joan Vives, que era solista de la Banda Municipal de Barcelona. 

El clarinet el van comprar a un pis del carrer Carretas, un traficant de compra i venda 

d’instruments usats, que es deia Carretero. 

La mare vigilava que no badés gaire i aprofités el temps, però era bon estudiant amb 

notables i excel·lents cada curs. 

A l’Escola de Música hi havia un bon ambient de treball i va anar cursant els estudis de 

música fins que als tretze anys va deixar definitivament els estudis de Teneduria de 

Llibres que feia a l’acadèmia. 

El piano del Vicenç, que encara ara 
conserva a l’actualitat.  
En aquest piano hi ha estudiat en 
Vicenç, hi ha tocat sarsueles d’oïda el 
seu pare, hi ha fet la carrera de 
música la filla i el fill, ha impartit cents 
d’hores de classe la dona i ha escoltat 
als millors artistes dels anys 60. Si 
aquestes tecles parlessin escriurien la 
banda sonora de diverses vides. 
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4. PRIMERES ACTUACIONS PÚBLIQUES (1945-1951) 

 

4.1. La primera experiència 

A Barcelona hi havia molta efervescència musical, però els músics que havien estudiat 

al Conservatori no tenien gaires sortides en el món de la música clàssica, de totes 

maneres van trobar un gran espai interpretatiu en la música de ball i el jazz. 

 

Quan en Vicenç Sabater tenia 

catorze anys, un company 

d’estudis li va proposar entrar 

en una orquestra on 

treballava el seu pare, on 

necessitaven un saxofonista.  

Si es comprava un saxo podia 

entrar a l’orquestra ja que cal 

considerar que tocant el 

clarinet es pot tocar fàcilment el saxo, i no a l’inrevés. Es va comprar el saxo, un 

instrument d’ocasió, que tenia una peculiaritat: era un prototip, un model molt primitiu, 

amb la campana curta i el tudell recte.  

 

Matrícules i notes del Conservatori. 
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En Vicenç va anar directament a la primera entrevista sense rebre estudis de saxo i va 

fer un assaig. El grup van considerar que com a músic prometia molt, tot i que havia de 

millorar la tècnica de l’instrument i la lectura a vista.  

En aquesta agrupació ocupava el lloc del tercer saxo, és a dir que era un paper 

secundari, no feia de solista. 

La formació estàndard de les orquestres de l’època, anys 40, era: dues trompetes, un 

trombó, dos saxos alt i saxo tenor. Ell era el tercer, l’últim de la fila. 

 

Aquesta formació era per tocar ballables estil americà: la moda de l’època. El repertori 

era per ballar: fox-trot, bolero, vals, tango i pasdobles, amb vals-jota final. 

 

El cantant era el vocalista o la vocalista. Moltes orquestres volien homes, perquè 

podien tocar els papers segons sortien de les editorials, ja que les partitures  editades 

estaven escrites per tessitures de veu masculina. 

En Vicenç al terrat de casa, al carrer 
Aragó, amb el clarinet i el saxo alto. 
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Com que tenia moltes ganes de conèixer repertori es va passar moltes hores a les 

editorials de música mirant partitures, provant-les amb el piano i a casa seva hi ha un 

immens arxiu de partitures que li enviaven les editorials. 

El seu debut va ser amb l’ “Orquestra Casablanca”, que posteriorment es va fer famosa 

a Barcelona com una bona “orquestra dominguera” (es deia així perquè no tocaven a 

diari, només els caps de setmana). 

Alguns dels músics de l’orquestra també tocaven violins i acordió; llavors l’orquestra es 

transformava i s’interpretaven valsos, tangos i els clàssics pasdobles espanyols: 

España cañí; La morena de mi copla; En el mundo, que tenia dos solos, un de trompeta 

i un de saxofon. Era molt de lluïment i servia per calibrar la qualitat de l’orquestra. La 

gent volia virtuosisme, i això volia dir fama i més alt preu. 

L´últim tema dels balls era el vals-jota, que anunciava el final, amb lluïment del 

trompeta solista. N’hi havia tres: Alegria (el més tocat) i també La reina de Aragón i El 

Batallador. 

 Vicenç Sabater va començar, doncs, la seva vida laboral a la sala Olympia, a l’antic 

teatre “Circ Olympia”, que estava en un primer pis, en el carrer Aldana cantonada 

Ronda de Sant Pau. Tocaven dissabte nit i diumenge tarda.  

 

 

Les Planes 1946. En 
Vicenç, a baix i a la 
dreta, en un dels 
seus primers bolos.  
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4. 2. La Buena Sombra (Del saxo al piano) 

Amb l’orquestra de cap de setmana i tocant el saxo es va iniciar com a músic 

professional, però als 17 anys va ser l’època de més superació musical. Va ser en tocar 

a “La Buena Sombra”, situada al carrer Gínjol. El nom de la sala era en castellà, però el 

deien en català: “La Bona Sombra”. Aquesta sala era un cabaret maquillat de sala de 

festes.  

 

Va ser una època important pel Vicenç perquè va servir de trampolí perquè passés a 

tocar música lleugera amb el piano; fins llavors sempre havia tocat música clàssica, la 

dels estudis del Conservatori o la que tocava per gust.  

L’orquestra era d’un músic cec que es deia Pedro Masmitjá; germà de Federico, era el 

pianista i el “maestro” de l’agrupació. El fet que comencés a tocar el piano va ser 

accidental, ja que l’empresa els va obligar a acompanyar espectacles de varietats a 

l’artista de torn. Els músics havien de tocar acompanyant les partitures “a vista”, es a 

dir, gairebé sense haver-les assajat. A causa de la deficiència visual del pianista-

director, no es podia fer aquesta feina, per tant feia falta un pianista que llegís música 

amb agilitat. Tant el mestre com els músics sabien que el Vicenç estava en un curs 

mig-alt del conservatori, que era molt bon músic i que era la seva salvació! Ja que si no 

feien la feina d’acompanyar les varietats no els renovarien el contracte.  

Va ser així que, als 17 anys, va passar a ser la peça clau del grup. Els inicis van ser 

difícils ja que les ballarines o cantants (que moltes vegades també eren “chicas de 

alterne”) portaven temes difícils com el Zapateado de Sarasate o la Danza del fuego de 

Manuel de Falla i eren complexos de tocar.  
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Els companys van patir algunes 

vegades, van haver d’assajar més, però 

ell va controlar la situació i va sortir 

airós de l’experiència. Quan tenia 17 

anys es va comprar un acordió vell, i en 

passar a treballar a diari el va anar 

estudiant a casa... Cobrava 17 pessetes 

cada dia i ja podia tocar quatre instruments: clarinet, saxo, piano i acordió.. 

Els horaris de les orquestres “de diari” eren: de 6h a 9h i de 11h a 2h de la matinada. 

Es distingien clarament dos tipus de públic; els de les tardes, que eren passavolants 

que estaven encuriosits i eren bàsicament homes que sortien de la feina, algun 

matrimoni... i molts pagesos que venien a fer negocis o papers a Barcelona que anaven 

a “tirar una cana a l’aire”; i a la nit hi anaven clients assidus, empresaris de teixits, de 

menjar, de matèries primes d’estraperlo, polítics, militars, policies, gent de l’hampa, que 

En Vicenç ja és pianista.  
 

La partitura del Zapaetado mostra la 
dificultat del la peça.  
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es relacionaven entre ells. Anaven al local un dia a la setmana o un parell de dies. 

També hi havia clients que hi anaven amb més freqüència. Això ha passat sempre a les 

sales de festes; hi ha persones peculiars que tenen la sala com una segona casa, els 

agrada sentir-se part d’una família ... Per tant el local és el centre de relacions, de 

negocis i de companyia. 

La bona sombra, a dins la sala, hi havia un primer pis on hi havia els reservats, les 

llotges amb cortines que se solien obrir quan hi havia l’espectacle, i segons la intimitat 

que hi havia dins. De noies n’hi havia a la sala i d’altres que portaven ells; eren 

“amiguetes” dels empresaris, polítics, militars...  

Fer ballar a les persones no era fàcil, com tampoc ho és ara. El músic que anava 

decidint el repertori havia d’estar molt atent a l’ambient que hi havia a la sala, quin tipus 

de música volien els balladors... En Vicenç diu que a vegades venia l’encarregat 

bastant nerviós demanant que posessin a ballar els clients, però tot i que s’hi 

esforçaven no hi havia manera; anaven provant cançons i costava que abandonessin 

les butaques, i si no ballaven dequeia l’ambient. Per contra hi havia d’altres dies que 

s’omplia la pista de seguida i es veia a tothom content i gaudint de la música.  

Un dels balls que es ballaven més era el “Beguin the Beguine” de Cole Porter, també 

els boleros del Machin i els tangos del Gardel, que tenien molt “ganxo”. 

 
El maestro, el pianista, normalment era qui decidia el repertori i escollia en quin 

moment s’havia de tocar cada tema. Al Vicenç li deien el maestrito perquè tot i ser molt 

jove era el  director de la música de varietats. 

Aquesta figura era molt important perquè és a qui es dirigien els artistes de varietats 

per proposar els temes que volien cantar, en quina tonalitat i en quina pulsació. Hi 

havia vegades que les cantants ja estaven molt cansades per haver passat per 

diferents sales (i a vegades també havien begut bastant), i llavors demanaven que els 
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temes es toquessin més lents o més curts, ja que no podien amb la seva ànima. Per 

contra, un altre dia els volien ràpids per lluir-se davant de clients o d’empresaris de 

l’espectacle. 

A les sales de festes, i a tot arreu, el joc estava totalment prohibit. Això no vol dir que es 

fessin timbes a porta tancada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.3. “El Bolero” 

Als 18 anys, al 1948, en Vicenç va ser contractat per tocar a l’orquestra de la sala 

“Bolero”. El conjunt es deien “Seisson”, perquè eren sis; no era una orquestra 

pròpiament dita sinó que era un combo de sis músics. 

Això coincideix amb l’època de crisi, després de la Segona Guerra Mundial, als EEUU  

també es van anar reduint les dimensions de les orquestres i canviant-ne l’estil. 

A tots els locals hi havia dues orquestres, una de sis músics i una de vuit, la plantilla 

havia d’estar coberta. 

En Vicenç, a l’esquerra, en un poster 
de l’orquestra de Federico Masmitjá.  
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El Vicenç, a la sala “Bolero”, s’hi guanyava la vida, ja que cobrava 50 pessetes diàries i, 

a vegades, cobrava més de propines que de sou; li donaven els clients que tenien 

molts quartos, perquè tocaven les peticions que els feien. Moltes vegades venien les 

noies que acompanyaven els “senyors” i demanaven alguna cançó a l’orquestra i 

llavors els clients amb feixos de bitllets en treien uns quants i els hi donaven, perquè 

complaguéssim la noia. Moltes vegades les noies “picaven” els clients per veure quin 

era més complaent i ric, i així cada vegada cobràvem més i es bevia més, cosa que 

interessava als amos.  

Els clients del “Bolero” eren més selectes que els de “la Bona Sombra”. Hi anaven 

molts matrimonis (la parella) i grups de matrimonis. Hi havia públic que anava a divertir-

s’hi, a passar una estona ballant en un ambient agradable. Això no vol dir que com més 

avançada la nit no hi hagués gent de més dubtosa reputació.  

Els empresaris hi continuaven fent negocis i els pagesos trobaven la diversió  i les 

novetats que no tenien en els pobles. 

. Hi van passar Charles Trenet, Ana María González, Charles Aznavour, Gilbert 

Becaud...  
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4.3. Primeres actuacions a Espanya i a Portugal 

Les orquestres catalanes no només tocaven en sales de festa, sinó que també feien 

gires i bolos per diferents pobles o ciutats de la península on eren molt valorats pel bon 

nivell musical que tenien. Els músics s’allotjaven en pensions, i en general s’ho 

passaven força bé amb l’ambient que es creava entre els components de l’orquestra. 

A Espanya encara es notaven els efectes de la guerra i per aquest motiu no hi havia 

gaires possibilitats de disbauxa, a causa de les dificultats econòmiques i la repressió 

del règim de Franco. 

L’any 1947, en Vicenç Sabater va tocar en una orquestra a la sala  “Ambos Mundos” de 

Saragossa, una sala de cafè concert molt gran.  

 

 

 La cançó El Sitio de Zaragoza té un significat especial per la gent de Saragossa i en 

Vicenç explica una anècdota d’aquesta cançó: 

 L’orquestra de Busquets, de la qual ell formava part, van anar a tocar a la ciutat de 

Saragossa, a la sala anomenada anteriorment. El cap de la sala va avisar el senyor 

Busquets que sota cap concepte se’ls passés pel cap tocar El Sitio de Zaragoza, que 

Actuació a la sala “Ambos 
Mundos” de Saragossa. 
Els músics al costat de 
l’Ebre. 
El Vicenç és el tercer 
començant per l’esquerra 
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no els ho permetia.  El senyor Busquets, primerament, va estar-hi d’acord, però 

després de començar a tocar, quan ja estaven prop del final de l’actuació, el públic els 

va demanar si sabien tocar el tema El Sitio de Zaragoza. El director, Busquets, en 

veure l’entusiasme del públic i per complaure’ls, va decidir tocar-la. Quan faltaven 

aproximadament dos minuts per acabar la cançó, a la part en què s’inicia una marxa, 

tothom s’aixecà de les taules i marxà desfilant al so de la música, però, evidentment, 

sense pagar! Aquest fet va enfurismar tant el cap de la sala que va decidir despatxar el 

mestre de la banda, però els músics, com que tenien contracte, van seguir a la sala fins 

finalitzar-lo. 

 

L’estiu del 48 Vicenç va tornar a treballar, una altra vegada, com a saxo-clarinet a 

l’orquestra d’Antonio Busquets, que era un bon trompetista. Amb aquesta orquestra   

van fer una gira per Galícia que va durar un mes. En aquesta gira van actuar a La 

Corunya,  a diferents pobles gallecs, i finalment van estar una setmana a Oviedo.  

L’orquestra estava formada per piano, bateria, contrabaix,  tres saxos, dues trompetes i 

trombó. Aquesta era la formació estàndard de l’època. 

Als carnavals del 49 van realitzar una sèrie d’actuacions a Oporto. En aquells moments 

Portugal estava sota la protecció anglesa, i gaudien de port franc.  

A Espanya, els carnavals estaven prohibits per Franco, només es podia celebrar de 

manera molt dissimulada, amb disfressa, però sense careta, perquè ningú no pogués 

ocultar la seva identitat. La idea de carnaval era tan poc transgressora, que fins i tot se 

li canvià el nom pel de Bailes regionales.  

Els carnavals d’Oporto, en canvi, eren un “desenfreno”. L’orquestra va agradar molt i va 

tenir un èxit rellevant, ja que els habitants estaven acostumats a la xaranga, que és un 

tipus de música de la zona poc elaborat o bast. En canvi ells van tocar cançons més 
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elaborades, amb uns arranjaments ben fets, i en general l’orquestra sonava molt bé. A 

més a més de tocar, també feien un xou realitzat pel señgon trompeta, que era un 

home baixet i cantava un vals amb veu de dona, i per l’Emilio Belda, el cantant. 

Aquests dos feien parodies com les d’Els Vienesos:  

Entre gira i gira en Vicenç tocava a sales de festes amb contractes curts, però 

prorrogables i les orquestres anaven canviant de sales: “Bolero”, “Emporium”, a l’estiu 

als diferents jardines de verano com “El Cortijo” o “La Rosaleda”. Tota la Diagonal, que 

estava despoblada, es va anar ocupant per locals a l’aire lliure. La gent solia estiuejar a 

Barcelona, pocs eren els que passaven l’estiu fora de la ciutat. 

 

4.4. Música a la ràdio 

La ràdio era el principal mitjà de comunicació i de diversió; tothom escoltava la ràdio, 

tant els grans, com els joves, com els més petits. S’escoltava per treballar a casa, a la 

feina i a les estones de lleure. 

Vicenç Sabater acompanyava al cantant Miguel Nieto, que cantava cada dia a Radio 

España, a la Rambla dels Estudis, en un programa que es deia¿Qué quiere usted que 

le cante?: aquest programa s’emetia després de les notícies de Radio Nacional. 

El cantant deia el títol del programa i el locutor, Joaquín Soler Serrano, anunciava les 

peticions. Cantant i pianista escollien les cançons que interpretarien de les moltes que 

es demanaven. Preparaven algunes cançons uns quants dies per endavant. Les 

partitures les portava el cantant; algunes les compraven als encants de Sant Antoni o a 

botigues de música, en canvi d’altres les treien d’oïda. 

Així al matí anava al Conservatori, a les 3h de la tarda a la ràdio, i a la tarda i nit al 

“Bolero”. 
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Després de Radio España van passar a Radio Barcelona, també a les 3h de la tarda, 

després de les notícies de radio Nacional, a  El café de la tarde. i a La comarca nos 

visita acompanyant a artistes del moment. 

També ha acompanyat artistes a ràdio Miramar, a ràdio Joventut al teatre Capsa. 

També posteriorment als estudis que es van inaugurar a ràdio Nacional, al  Passeig de 

Gràcia 1. 

La primera vegada que en Vicenç es va sentir gravat era amb un prototip alemany, era 

un fil magnetofònic. El senyor que el va gravar era tècnic de radio, que els va trucar a 

l’emissora i els va dir que l’anessin a sentir; per aquest motiu van estar molt contents en 

escoltar-se per primera vegada, era una gran novetat. 
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5. EL SERVEI MILITAR A LA BANDA (1951- 1952) 

 

L’any 1951 el nostre protagonista comença el servei militar. En Vicenç havia fet passos 

per fer de voluntari per a poder tocar a la banda dels quarters de Jaén, al Parc de la 

Ciutadella. Havia de firmar per tres anys, ja que si era un reclutament voluntari eren 

tres anys. Llavors el nostre protagonista va anar al centre de reclutament del quarter de 

Sant Agustí, al carrer Comerç, i va veure que li havia tocat a Berga, on hi havia banda, 

per tant va optar pel 

reclutament obligatori i no 

el servei voluntari. Aquesta 

elecció seria crucial a la 

vida d’en Vicenç tot i que 

ell encara no ho sabia.  

Allà va trobar un soldat 

que estava fent el servei 

voluntari a la banda que el 

coneixia del conservatori. 

Un cop ja l’havia saludat, ja li va presentar el brigada director de la banda. Després del 

període d’instrucció de tres mesos a La Molina, va passar a la banda militar de Berga. 

Allà es va reformar el grup de ball del quarter i anaven a tocar a diferents pobles de la 

comarca on cobrava com a músic. Anaven de paisà, però tothom sabia que eren els 

militars de Berga. El grup estava format per: el xofer, que era llogat;  el fill del xofer era 

el bateria; l’acordió (si no hi havia piano); contrabaix; trombó, trompeta i un parell de 

saxos.  

Un assaig a la banda militar 
del quarter de Berga. 
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En Vicenç anava a buscar repertori a les editorials, a Barcelona i en feia els 

arranjaments per als músics que eren a cada formació. Li donaven permisos per fer 

aquesta feina. 

 

Feia arranjaments i adaptacions, perquè els papers de l’edició estaven fets per una 

agrupació estàndard (9), i ell l’havia d’adaptar al nombre de membres del grup; 

n’adaptava els títols de la banda en feia ampliacions o reduccions. 

El repertori eren: pasdobles, fox-trot sortits de pel·lícules, música americana de  Glenn 

Miller, Benny Goodman, el Frenesí, Perfídia... Aquestes cançons eren les tocades pels 

soldats americans a la Segona Guerra Mundial. Tots els números de ball eren de 

parella, per tant, eren per ballar acompanyat. Les noies donaven els balls per tandes 

als nois que els ho anaven demanant i sempre els guardaven la tanda. Tocaven a les 

colònies tèxtils del Llobregat, a la minera de Fígols, a Sant Corneli, a pobles que ara 

estan per sota del pantà de La Baells, La Poble de Lillet, Cercs... 

 El públic estava format per parelles joves i molta gent vinguda de fora. Els que més 

ballaven eren els que venien de fora, sobretot els miners, ja que tenien una feina 

duríssima i, per això, quan tenien descans, tenien ganes de divertir-se. Les noies eren 

del país o filles dels immigrants. 

La banda tocava en locals, ateneus, als teatres de les colònies, a les societats 

recreatives, al Casino de Berga, a Cal Minga, al carrer major de Berga, en un primer 

pis... 

Com que estava composta per soldats amb graduació o voluntaris, els integrants no 

feien guàrdies a no ser que no hi hagués personal. 

Al nostre protagonista fins i tot el van fer cabo!  
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Els diumenges al matí, tocaven a l’aire lliure,  al Vall de Berga -al Passeig de la 

Industria-, amb un repertori seleccionat de sarsueles, operetes... 

En Vicenç també tocà en processons de Corpus, Setmana Santa i reforçant l’agrupació 

musical de La Patum. La banda assajava cada dia a dins el quarter.  

Quan s’espatllava algun instrument el Vicenç s’encarregava de portar-lo a arreglar a 

Barcelona, a canvi de permisos extres. Aquesta és una mostra més  que, en Vicenç, 

sempre ha estat una persona inquieta i implicada amb els projectes musicals en els 

quals participa, sempre amb ganes que la música soni bé. 

El parament instrumental pertanyia a l’exèrcit, tot i així també podien tocar amb el seu 

propi instrument. 

El Vicenç va anar per diferents “atrils”: saxo tenor, saxo alt, clarinet i requint. A vegades 

hi havia baixes per jubilació o per trasllat, i ell era qui ocupava el seu lloc, perquè podia 

realitzar diferents papers dins la banda, en gran part gràcies que llegia molt bé a vista. 

A la banda s’hi entrava per oposició, però els quintos que eren músics també podien 

tocar-hi. El director era bon músic i el Vicenç li va arranjar composicions seves i li va 

aconseguir que les hi editessin gràcies als contactes que tenia a Barcelona. 

Concert al Vall un diumenge al 
matí. 
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Els estudis els va deixar en començar el servei militar. Havia acabat el grau 

professional de piano i el grau superior de clarinet tres cursos d’harmonia, quatre de 

saxo. Va considerar que aquesta formació era la suficient per ser un bon músic. 

 

Al quarter no hi havia piano, per això va entrar en relació amb músics i aficionats de 

Berga. Dormia a casa d’una gorrista, que tenia un piano, i així hi podia estudiar. Un 

integrant de la banda, l’Agustí, trompetista, li va presentar una colla de nois i de noies 

que eren de Berga, es reunien per passar-ho bé, 

feien les festes pròpies de la joventut. A la 

Montserrat -que després seria la seva dona- la va 

conèixer en aquesta colla, i com que tenia piano i el 

seu pare tocava el violí l’acompanyava i aprofitava 

per tocar el piano a casa seva. 

 

El Vicenç tocava molt bé una obra molt pianística de 

Chopin que es diu Impromptu Fantasia. És una peça apassionada i molt difícil, però 

amb un tros central molt romàntic. La Montserrat es va quedar totalment “prendada” 

d’ell, en escoltar-lo tocar aquella peça, se’n va enamorar i va començar a ser novia 

d’aquell músic famós de Barcelona. 

Mentre feia el servei militar va aprofitar el permís d’estiu per signar un contracte amb 

l’orquestra del cabaret  “Emporium” de Barcelona que estava al començament del 

carrer Muntaner, al número 4. No podia deixar-se passar cap oportunitat de treballar. 

El Vicenç i la Montserrat 
de nuvis. 
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6. PRIMERES ACTUACIONS A L’ESTRANGER: TÀNGER I SANR EMO 

Després de la Segona Guerra mundial hi havia molts “quartos”. També hi havia moltes 

bases americanes escampades pel món, que donaven vida a nombroses orquestres. 

Els músics tocaven en hotels, sales a l’aire lliure, casinos... 

Els destins habituals eren països amb influència àrab, perquè hi havia molt caciquisme i 

grans fortunes, es treballava a l’Índia,  Beirut, Damasc, Bagdad, Teheran, Jerusalem... 

Paral·lelament, a Europa, a les grans ciutats com les d’Alemanya: Munic, Frankfurt i a 

països com Àustria o Suïssa, els americans i els europeus gastaven molts diners en 

festes, per sortir i en luxes, ja que hi havia gent que s’havia enriquit molt i també n’hi 

havia molta del país amb moltes ganes d’oblidar l’horror. 

En aquella època hi havia orquestres de músics catalans per tot el món. El Vicenç no 

va anar “a fer les amèriques” perquè en aquesta època estava fent el servei militar i ja li 

anaven sortint feines. Més tard, com que ja havia fet el servei va poder treballar a 

diversos països d’Europa. A l’any 1955 va anar a tocar a Tànger, a un night club en el 

qual hi anava molta gent rica, perquè era zona franca i es traficava amb molta 

mercaderia: maquinaria, cotxes, roba, or...  Tot i que Tànger era “ciutat lliure”, hi havia 

molts francesos, anglesos i també alemanys que s’havien enriquit durant la Guerra. A la 

mateixa ciutat hi havia molts jueus que s’havien escapat d’Alemanya. Allà hi convivia 

tothom, hi havia de tot  i no passava res. Tots ells es guardaven els interessos per 

sobre d’ideologies o nacionalitats. El Tànger de l’època era com una “Torre de Babel”. 

En Vicenç Sabater estava amb l’orquestra “Seison”, el grup de sis que s’havia format a 

la sala “Bolero” de Barcelona.  Feien ball i tocaven música mexicana, cubana, una mica 

de jazz... El director del grup tocava el violí i així podien interpretar melodies franceses, 

i temes melòdics americans... En general interpretaven música molt agradable. 
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També va anar a San Remo, ciutat italiana passada la Costa Blava. Això va ser al juliol 

de 1954 i hi va estar tot un mes. Va treballar al Casino amb l’Orquestra de Mario 

Visconti. També van fer actuacions a diferents localitats italianes com Bolonia, Rimini, 

Forli i al costat de Gènova. 

Les actuacions realitzades pels pobles italians van ser finançades pel partit comunista. 

En Vicenç i altres integrants de l’orquestra estaven “acollonits” per tocar per aquest 

partit, ja que si se sabés a Espanya,  podien tenir problemes.  

Era una orquestra que tocava melodies franceses, espanyoles boleros i alguna cançó 

italiana, tot i que encara no era el boom de la cançó italiana, que no va ser fins al final 

de l’època dels 50 i principis dels 60. 

 

 

Com que era estiu es feien molts balls als jardins. Hi havia un ballet internacional, una 

orquestra de ball i l’orquestra que acompanyava l’espectacle.  

Després de l’estància de treball a San Remo, tornà a Barcelona per tal de treballar en 

diverses sales de festa abans del casament amb la Montserrat. 

 

Xavier Cugat i el cantant Luciano Bonfigliori a 
les sales de ball del Casino Municipale de 
Sanremo. 
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7. LES EDITORIALS 

Durant els anys 50 en Vicenç va tenir  l’oportunitat de que editessin temes seus a 

diferents editorials com la  Lito-Godoy, al carrer Conde del Asalto 48 i moltes altres.  
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En Vicenç, a part de tenir moltes composicions seves editades, té un gran arxiu d’obres 

editades per diferents editorials, arxiu que té recollit en un quadern per ordre alfabètic 

on hi consten els èxits dels darrers 60 anys. 

 

 

 Pàgines del quadern on hi ha recollides les 
peces que té a l’arxiu. Estan  editades per 
diferents editorials. 
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8. CASAMENT I CONTRACTACIÓ A EUROPA (1955-1859) 

A l’abril de 1955 es van casar el Vicenç i la Montserrat a Berga, on vivia la novia i on el 

nuvi havia fet el servei militar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A la cerimònia hi va haver música: en Miguel Nieto, que era el cantant de radio España 

i després a radio Barcelona, va cantar a la missa un Ave Maria. 

 

Els nuvis van anar a viure a Barcelona, amb els pares i el germà del Vicenç, però van 

estar poc temps a casa perquè aviat van marxar cap a l’estranger. 

Europa era un destí freqüent de les orquestres catalanes. Els contractes venien a 

través del Sindicat, i es demanaven orquestres per a hotels, casinos  i sales de festes.  

També tenien contactes amb directors d’orquestra d’aquí i rebien directament cartes 

d’ofertes d’empresaris. Llavors ho consultaven amb la resta de l’orquestra i si aquesta 

hi estava conforme, viatjaven al destí assignat. Tant en un cas com en un altre, els 

contractes es signaven en el destí, per tant, els impostos eren els del país de rebuda.   

El Vicenç i la Montserrat es van casar 
el 27 d’abril de 1955. 
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Hi anaven amb tren, amb els instruments facturats i sense els aparells d’amplificació. 

L’equip de so, és a dir, la sonorització del micròfon, el posava la sala.  

Els contractes eren habitualment d’un mes, que era prorrogable, i podien tenir 

contractes de fins i tot un any. A vegades feien un descans de quinze dies entre 

contracte i contracte, i després hi tornaven. Durant aquests quinze dies solien venir a 

veure a la família.  

Les orquestres d’aquí tenien molt d’èxit perquè els músics centreeuropeus i 

escandinaus no tenien la facilitat per tocar ritmes llatins, centreamericans, flamencs... ni  

les cantants europees eren atractives en els moviments i mostraven poca sensualitat. 

Tot i això, aquests músics tocaven molt bé la música de l’europea central: valsos, 

polques...però quan els treien de la música popular de la seva terra no tenien el ritme 

adient per tocar certs estils. 

Un altre motiu per preferir les orquestres d’aquí era  l’exotisme dels llatins: espanyols i 

italians. Després van venir els turcs, grecs i iugoslaus i s’endugueren les feines.  

Els espanyols eren els preferits. Els italians tocaven bé, però els mancava el ritme 

sincopat centreamericà, que sí que tenien els espanyols, per exemple el dels “boleros 

rítmics” anomenats després “xa xa xà”, el “son cubano”... 

El primer contracte d’aquest període va ser a Hamburg, a un night club del costat de 

l’estació central. Avui en dia és un barri remodelat, ja que a causa de la Guerra hi havia 

edificis molt castigats. En Vicenç explica que quan ell hi va anar, hi havia moltes cases 

al voltant del club que estaven apuntalades. 

El músics vivien en pensions, i ocasionalment en cases particulars si es prorrogava el 

contracte. Aquests no es relacionaven amb la gent del país, ja que només ho feien amb 

els companys de l’orquestra. Normalment no portaven la família, viatjaven sols. En 

Vicenç i la Montserrat no van dubtar de viatjar-hi junts, tot i que per a la Montserrat, que 
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no havia sortit mai de Berga, va ser una època dura pel fet d’estar en un país del qual 

no sabia l’idioma i per estar tant lluny de la família, a la qual enviava cartes sovint i 

aquestes eren rebudes amb impaciència i curiositat.  

La Montserrat i el Vicenç, a diferència dels altres músics, es van interessar molt pels 

països on van estar, fins al punt que els dos van aprendre alemany i una mica de danès 

i de noruec.  

La jornada laboral d’aquests músics era molt llarga, ja que els feien estar fins a hores 

de la matinada treballant, moltes vegades a portes tancades per un públic reduït i 

selecte.   

Solien ser grups de 7-8 músics, tot i que hi havia llocs que volien orquestres grans per 

les dimensions del local i per la seva espectacularitat i moltes vegades tenien dos 

cantants. 

El primer contracte va durar tres mesos i quan va finalitzar van tornar a Barcelona. 

Passada una temporada, ja sense la dona, que es va haver de quedar per malalties de 

la família, va anar a Zurich, a Oslo, a Estocolm i a Copenhaguen. 

L’orquestra sonava molt bé, era una orquestra de grans dimensions amb una bona 

cantant francesa que parlava molts idiomes i portava els temes de la comptabilitat. El 

nom de l’orquestra era “Orquestra Tamarit”,  es deia així pel nom del director: Joan 

Tamarit, que era d’origen valencià,  i que tocava el clarinet i el saxo. Eren onze músics i 

tocaven el repertori típic,  a més a més, es van començar a tocar els mambos i també 

aparegué la música brasilera. També es tocaven cançons de moda alemanyes, 

italianes i franceses com per exemple de Jaqueline François i de Catherina Valente. En 

aquesta orquestra, en Vicenç tocava el piano i  feia els arranjaments.  
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El Vicenç i la Montserrat 
fotografiats en el primer viatge a 
Hamburg. Any 1955. 

Partitura de la cançó Un 
malagueño en París, editada 
per Canciones del Mundo. El 
títol de la cançó fa referència 
a la pel·lícula Un americà a 
París que estava de moda  
en aquells temps. 
El tema va ser grabat per 
l’orquestra de Joan Tamarit a 
la discogràfica La voz de su 
amo. 
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A Hamburg van comprar un magnetòfon, ja que a 

Espanya o no n’hi havia o eren molt cars. Aquest 

fet passava amb objectes de tecnologia 

avançada.  

 

 

 

 

 

En aquell moment es posà de moda col·leccionar segells, i com que a llocs com 

Alemanya o els països escandinaus eren més barats en portaven per als 

col·leccionistes d’aquí. També els demanaven altres objectes clandestins per encàrrec, 

com peces de cotxe, aparells electrodomèstics o lents. En resum, s’aprofitava per 

portar objectes de valor a Espanya, ja que allà no n’hi havia. Quan van viatjar amb la 

filla, amb la Roser, portaven la “nana” plena d’objectes de contraban, com càmeres de 

fotos, paraigües plegables, cintes magnetofòniques i així passaven l’aduana sense 

problemes. 

A l’any 1959 es frenà aquest trànsit d’espanyols, ja que l’economia espanyola va 

créixer molt, per aquest motiu van aparèixer les orquestres turques. 

 El 1957, en Vicenç Sabater  va tornar a Barcelona perquè va néixer la filla, la Roser. 

Al cap de poc, el Vicenç va tornar a Copenhaguen. Hi va estar un mes sol però després 

la seva dona, la Montserrat,  va agafar un avió semireactor amb la filla de sis mesos i 

es van trobar allà.  

Amb aquest magnetòfon, en Vicenç i la Montserrat, 
van mantenir una comunicació més viscuda amb la 
família. Un cop arribava la cinta a Berga, anaven a 
l’emissora de la ràdio de Berga ja que a casa no 
tenien cap aparell per escoltar-ho. Per evitar que 
hagués d’anar tota la família a l’emissora, en un 
posterior viatge en van portar un pel pare de la 
Montserrat, que també era músic i que el va fer 
servir molt.   
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Després van enllaçar aquest contracte amb un altre a Hamburg i a Oslo, on van viure 

en una pensió on hi havia músics i artistes.  

La nena gatejava d’habitació en habitació perquè els feia gràcia que hi hagués una 

criatura petita enmig d’aquell món d’artistes i li 

donaven coses i l’entretenien. 

A vegades empalmaven contractes en diferents 

països o altres vegades s’esperaven el proper 

contracte si era poca distància. 

Així van passar d’un lloc a l’altre fins que la 

nena va tenir dos anys i nou mesos i va néixer 

el segon fill, el Toni-Olaf. 

 

Aquest període de la vida del Vicenç va ser molt ric en experiències personals i 

musicals ja que li va permetre viure a Europa amb tot el que això significava  durant els 

anys de la postguerra espanyola i va poder experimentar el fet de descobrir el món 

exterior. 

Durant aquests anys, el final de l’època dels 50, va tenir l’oportunitat de treballar en 

bones orquestres, amb bons sous; va posar-se en contacte amb el món de la creació 

musical internacional; va tenir a l’abast noves tecnologies; va conviure amb molts 

músics diferents; va fer arranjaments per a les orquestres d’allà i per les espanyoles, a 

les que enviava els originals per correu, i va fer realitat un gran somni, viatjar. . 

A dalt, el Vicenç i la Roser amb el 
cotxet. 
Al costat, passejant per 
Dinamarca. Sempre que va poder 
va viatjar amb la dona i la nena. 
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9. “ RUDY” VENTURA Y SU CONJUNTO : PRIMERA ÈPOCA  (1960-1971) 

 

9.1. Formació del conjunt 

Al novembre de l’any 59 havia de néixer el Toni-Olaf, el segon fill del Vicenç i la 

Montserrat. Mentre la dona estava 

embarassada  el Vicenç va anar sol a Berlín 

amb l’Orquestra Tropicana. 

En acabar el contracte es va desfer 

l’orquestra, llavors, ell, junt amb el cantat 

Hèctor Larín i un altre músic, van formar un 

trio i van signar un contracte a un hotel 

d’una estació d’esquí, a Suïssa.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’Antoni-Olaf i la mare. Actualment aquest 
nen és un gran músic que ha seguit les 
traces de la família. 

L’Orquestra Tropicana 

Anunci de l’Orquestra 
Tropicana a la sala de festes 
de Berlín.  
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En tornar de l’estranger va tornar a treballar al “Bolero” i va néixer el segon fill.  

Quan estaven actuant a Berlín el trompetista volia marxar, per tant es necessitava 

substituir-lo i llavors van enviar un telegrama al sindicat, al Saleta, per si en sabien 

d’algun. Aquest va contestar: “Sí, hi ha un xicot que ha vingut d’Amèrica que és 

trompeta que està disponible, es diu Jaume Ventura”. Ell i els altres integrants de 

l’orquestra van contestar ràpidament amb un “Ok”. 

En Jaume Ventura i en Joan Antoni Calvet, músic de l’orquestra Tropicana que estava 

amb ell a Berlín, havien hagut de deixar la feina que tenien al cabaret “Tropicana” de 

l’Havana  quan el general Batista va ser derrocat pel règim castrista.  

 

El fet que en Jaume Ventura li interessés anar a Alemanya no era purament musical, ja 

que es volia comprar un bon televisor, perquè  a Espanya eren molt cars.  

En Joan Antoni Calvet era el bateria de 
l’orquestra del cabaret “Tropicana” que 
va haver de deixar Cuba a l’entrar els 
revolucionaris. 
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J. Ventura es va presentar en un tren, a l’estació de Berlín est, a la zona russa, i allà 

van agafar un taxi i van anar al local, a la zona anglesa, ja que llavors no hi havia mur.  

Al poc temps d’estar allà, va parlar amb el Vicenç i li va comentar la seva idea de 

formar orquestra, ja que  el seu pare en tenia una.  

En Vicenç li va dir que potser era millor fer un grup dels que estaven de moda a Itàlia i 

evitar problemes amb grups nombrosos. Una altra raó era que tenien més possibilitats 

d’èxit, perquè era la novetat del moment, era la moda. S’imposaven els grups de cinc 

músics, era la gran ocasió de fer el pas de l’orquestra gran al conjunt.  

La idea va anar prosperant.  

El grup va estar compost pel “Sabater”, en “Rudy”, “el Murgui”, “el Calzada” i “el Calvet”; 

aquest últim era l’únic que estava a Barcelona, ja que els altres integrants estaven a 

Berlín. El nou grup, de moment de quatre músics, anava assajant i li enviaven les 

peces arranjades per en Vicenç al “Calvet”, el qual assajava sol. El “Ventura” i el 

“Calvet” es coneixien d’haver tocat junts a Cuba, a la famosa sala “Tropicana”. Per altre 

banda, en Vicenç, el “Murgui” i el “Calzada” havien tocat junts a l’orquestra Tropicana. 

 

Jaume Ventura i la seva trompeta. 
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El grup quedava constituït d’aquesta manera: 

Jaume "Rudy" Ventura: trompeta i cantant solista. 

Vicenç Sabater: piano i arranjaments. 

Joan Antoni Calvet: bateria i percussió. 

Francesc Calzada: saxo, flauta i violí. 

Eugeni Murgui: saxos i contrabaix. 
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El “Ventura” i el “Sabater” van passar de Berlín a Ginebra, on el “Ventura” va comprar 

micròfons, un amplificador i un aparell d’eco, que no existia a Espanya i que servia per 

posar efectes acústics a la veu. 

El Vicenç va anar buscant cançons de moda per portar-les cap a Espanya, com per 

exemple les de Marino Marini, de Renato Carosone, Gilbert Becaud... 

 

Junts, el Vicenç i el “Ventura”, van pensar un repertori, el Vicenç l’anava arranjant per 

aquesta formació i l’enviaven cap a  Espanya perquè el veiés el “Calvet”. En Vicenç feia 

arranjaments per a dos saxos, per a cors de veus; en general “vestia” les cançons. 

El “Calvet” va contactar amb l’amo del “Bolero” i li va explicar el nou projecte, i així va 

aconseguir  fer-li saber que estaven molt entusiasmats amb el nou grup; per aquest 

motiu l’empresari del local va donar-los tres mesos de prova. Aquest fet va ser 

important, ja que el “Bolero” era un local famós a Barcelona als anys 50-60, on els 

podien sentir altres persones per si els contractaven. 

Van debutar per Pasqua i va ser una sorpresa rotunda, inesperada per tothom. La 

novetat artística que oferien estava basada en diferents aspectes: 

-  l’aparell d’eco que donava molts efectes i cos a les veus, ja que les podia octavar, 

trencar, repetir, ampliar... 

- les veus pròpiament dites, ja que els músics afinaven i tenien bon gust per cantar. 

- la capacitat dels membres del grup per tocar diferents instruments, que donava molta 

varietat tímbrica. 

- un ambient fresc i distès a l’escenari amb passos de ball i jocs intel·ligents. 

- un cantant amb qualitats de líder, a la vegada de ser un excel·lent instrumentista que 

donava qualitat i vistositat.  
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- un repertori constituït per alguns temes propis compostos pel Vicenç o per músics 

d’aquí i per personals versions de la música que sonava a Europa. 

... va ser un èxit rotund!. 

Gràcies a l’èxit que tenien a diari a la sala “Bolero” per la seva espectacularitat, van 

aconseguir posar la condició del dret a “bolo”, això vol dir que quan sortien a fer una 

actuació a un altre lloc l’amo els permetia posar suplents si se’ls pagaven ells mateixos. 

L’amo de la sala en sortia guanyant i ells també. El tracte els anava bé per dos motius: 

els permetia tocar a diari i fer actuacions externes. 

La tarifa del grup era alta ja que tot i pagar transport i suplents, encara els quedaven 

uns bons dividends.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En aquests registres del 
bateria, en “Calvet”,  va 
anotar tots els guanys i 
la feina que ha tingut en 
la seva vida laboral. 
Es pot observar el 
temps que van estar al 
“Bolero” i les actuacions 
a Madrid. 



Tocant totes les tecles.           Vicenç Sabater, un obrer de la música 
 

Treball de recerca d’Andreu Carlota Sabater 
 

46

 

Atès que el grup era una novetat musical agradava a tothom, perquè delectaven el 

públic de la sala i el dels pobles, tant a joves com a grans, ja que feien ballar a tothom i 

agradava l’espectacularitat del conjunt i que cada número tingués molta personalitat, 

moltes vegades aconseguida pels seus bons arranjaments.  

Els altres grups petits de músics de l’època feien bàsicament jazz o tropical, però els 

balls els feien les orquestres grans, per aquest motiu van tenir tan d’èxit, perquè tot i 

que a Europa ja estava de moda, a Espanya era una novetat. L’estil que van adoptar, 

per tant, no se’l van inventar, però sí que van ser els primers a introduir-lo a Espanya.  

El Vicenç feia els arranjaments, no obstant la resta del grup li donaven idees per 

aconseguir que cada cançó fos un èxit. 

En aquella època assajaven molt, gairebé cada dia. Ho feien al mateix local on tocaven, 

al “Bolero”, abans del ball de tarda, cap a las 3h o les 4h. Després de l’assaig tocaven 

en directe les cançons treballades, davant del públic, així comprovaven si agradava la 

cançó, si s’havien de fer canvis d’estructura, d’instrumentació, si el públic les ballava 

amb gust, si calia un ritme més picat... Tenien molta cura de les veus, gairebé les 

assajaven més que els instruments, ja que fins i tot les assajaven als descansos . El 

“Sabater” tocava el piano de cua de la sala, els altres components es posaven al voltant 

i així anaven perfilant els temes. La sonorització del grup es feia amb els micròfons per 

les veus, els instruments sonaven acústicament. Si hi havia una part de la cançó en 

què s’havia d’escoltar un instrument en concret s’acostava al micròfon i així 

s’amplificava el so. 

A les sales hi havia el piano de cua, però per quan es desplaçaven necessitava tenir un 

teclat electrificat.  
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9.2. Adquisició de teclats  

En aquesta època van començar a aparèixer els primers 

pianos elèctrics. El primer piano que en Vicenç es va 

comprar va ser un Hohner, però anava molt malament, 

perquè es comunicaven les tecles per la humitat de 

l’ambient. La tecnologia dels teclats encara no estava gens 

perfeccionada.  

Al cap d’un temps es va quedar enamorat d’un piano elèctric Farfisa, i li volia comprar a 

Marino Marini quan va venir amb la seva orquestra. Llavors no li va poder vendre 

perquè havien de continuar la gira, però després el va aconseguir. Aquest piano li va 

costar molt car, unes 35.000 pessetes. Per estar al dia, sempre va anar comprant-se 

els últims teclats que sortien al mercat. 

 

 

 

 

 

Teclat Hohner 

El teclat Farfisa va ser una 
joia que va explotar al 
màxim. 
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9.3. Les editorials  

En aquests primers temps ja va haver-hi tres editorials que es van interessar per ells: 

Ediciones Harmónico (Júlio Guiu Clará), Música del Sur (Manuel Salinger) i Canciones 

del Mundo (Augusto Algueró, pare). Els veien com una bona oportunitat comercial, ja 

que així difonien els èxits musicals mitjançant l’èxit del conjunt.  
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9.4. Els bolos  

Cada vegada que anaven a un poble a tocar a una festa major els pobles del costat els 

reclamaven. Cada cap de setmana a l’hivern i a les festes assenyalades recorrien tot 

Catalunya d’un costat a l’altre. Després van anar promocionant-se per Espanya i van 

acabar tocant a totes les grans festes. En Vicenç no podia estar mai a casa amb la 

família, cada cap de setmana i cada festa se les passava treballant. Durant molts anys 

no va poder fer la vida de família que hagués volgut, però no es queixava: sabia que la 

vida de músic també era això. 

Aquests documents també han estat proporcionats pel “Calvet”. Es 
pot observar que tenien moltes actuacions i a llocs molt diversos. 
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Tot i que no agafaven contractes llargs, a finals del 1961 van estar una temporada a 

Madrid, a la sala més prestigiosa que hi havia, que s’anomenava “Pasapoga”. En 

Vicenç hi va anar amb la família, la dona i els dos fills: la Roser i el Toni. 

Durant aquesta estada es van comprar el primer cotxe. Era un Volkswagen de segona 

mà amb matrícula de Burgos. En Vicenç es va decidir per aquest cotxe influït pels anys 

que va estar treballant a Alemanya. 

 

 

Després del “Bolero” van fer temporades més o 

menys llargues a “La Pérgola”, a un local que 

es deia “Tío Tom”, a  “La Masia”, a “Jack el 

Negro”... Tot eren contractes de poca durada.  

 

 

 

 

 

“La Pérgola”, davant de les fonts de 
Montjuïc, era una sala de ball que  
estava molt de moda. 
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Fora de Barcelona van actuar a la sala “Tres Molinos”, a Palma de Mallorca,  a Madrid 

al “Embarcadero”, que estava al costat del camp de l’Atlètic de Madrid, al costat del 

Manzanares, i també a Bilbao, a Saragossa,...  

A part d’aquestes estades més llargues feien actuacions per tota la península i les 

Balears, sobretot a Mallorca per ser l’illa més gran.  

Es traslladaven amb un cotxe amb xofer que era un Ford verd, tipus “ranxera” i 

portaven tot l’equip a dins. Posteriorment, quan van ampliar l’instrumental i el so, van 

portar remolc. 

 

El cotxe en què viatjaven a les 
actuacions per tota la península. 

Actuacions a La Pérgola 
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9.5. Els primers discos 

El primer disc que van gravar va ser amb la cançó Mustafà, l’any 1960, i sortí amb el 

nom de “José Solá y su orquestra”. Aquest músic era un arranjador de la discogràfica 

Columbia, que com diu el nom del disc ja tenia una orquestra pròpia, però el “Rudy” va 

proposar que ells farien una adaptació en català d’aquesta cançó de moda italiana i que 

la cantarien.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
La lletra de la cançó en català la va escriure en Vicenç Sabater, i feia així: 
 
Meravellat de veure nenes maques, 
del seu harem ja ni se'n recordava, 
amb el seu aire de conquistador, 
com a piropu cantava la cançó. 
 
Nena t'estimo, nena ets molt bonica, 
si tu em volguessis jo molt feliç seria.  
 
En Mustafà, en Mustafà, 
la seva barba es va afaitar, 
i amb ganes boges de viatjar, 
a Barcelona va arribar. 
Amb una noia sortia a passejar, 
i molt romàntic es va declarar, 
en Mustafà, tot enamorat, 
als quatre dies ja parlava català. 
 

Aquesta cançó va passar a formar part del repertori del grup, la tocaven amb el 

conjunt i l’aparell de d’eco feia molta gràcia al públic, ja que repetia la paraula 

Mustafà, Mustafà, Mustafà.... 
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El Mustafà va ser una de les primeres cançons gravades en català. Tot i estar en 

plena dictadura, aquest no va ser l’únic disc gravat en català pel conjunt, en va fer un 

altre que íntegrament estava en aquesta llengua, era el disc de La Monyos del que 

se’n parlarà més endavant. 

El segell Columbia es va  interessar pel producte Rudy Ventura  y su conjunto i els va 

demanar de gravar un disc. EP, és a dir un Extendet Play, amb quatre cançons. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En van seguir molts altres discs, tots van ser un èxit. Aquests darrers anys s‘ha fet 

una reedició de tots els temes enregistrats durant l’època dels 60. 

 

 

 

 

 

 

 

 

El primer disc està ambientat a la barra del “Bolero”. 
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A la part de darrera de la caràtula dels primers discos hi havia un text de presentació 

que és molt eloqüent de la línia artística del grup: 

 

Els primers anys gravaven un EP cada mes, era una gran feina d’arranjaments i 

d’hores d’estudi.
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9.6.  Recordant “La Monyos”  

Aquesta cançó la va compondre el Vicenç Sabater l’any 1960 i ha estat la més 

famosa i reconeguda de les seves composicions.  

Més d’una generació recorda aquesta cançó composta integrament per Vicenç  

Sabater. Ell en va escriure la lletra i la música.  

 

 

 

Disc i edició impresa de la 
cançó Recordant “La Monyos”. 
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Les primeres liquidacions de la 
SGAE de la cançó més 
reconeguda de Vicenç Sabater. 
També es pot observar com 
l’editor de la música s’emporta un 
percentatge dels guanys. En 
aquest cas és el senyor Salinger 
de l’editorial Música del Sur. 
”. 
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A cada disc dels gravats en aquesta època hi solia haver una cançó d’en Vicenç. 

Treballava amb diferents lletristes i molts d’altres li  portaven lletres perquè les 

musiqués. L’escriptor per qui va treballar més temps i amb col·laboracions més 

reexides va ser Joan Serracant, el director del NODO a Barcelona

“Las focas” era 
un tema 
compost pel 
lletrista  Rufino 
Membrado i en 
Vicenç Sabater 
hi va posar la 
música. 
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9.7. A la ràdio amb “Rudy” Ventura 

A la dècada dels seixanta la radio encara tenia molta força, perquè per molta gent no 

hi havia res més per distreure’s a casa. Algunes famílies tenien tocadiscos, però 

només poques tenien aparells de televisió.  

Els artistes anaven a les emissores per donar-se a conèixer o per consolidar la seva 

fama. Les editorials proposaven artistes a les diferents emissores per donar a 

conèixer els èxits que editaven. 

Les emissores de ràdio complien una doble funció lúdica: la de difusió mitjançant les 

ones dels programes i la de la presència del públic que assistia a emissions en 

directe. Els estudis eren com petits teatrets.  

Radio Barcelona era qui tenia l’aforament de públic més gran, a l’estudi Toresky, on 

cabia molta gent.  

 

Hi havia dos programes que destacaven a la programació de 

Radio Barcelona als quals va anar el conjunt força vegades: 

Estudi Toresky de radio 
Barcelona. EAJ1 

Joaquín Soler Serrano, un gran 
presentador que va estar a 
diferents radios. 
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El café de la tarde amb Joaquín Soler Serrano i La comarca nos visita, els 

diumenges al matí.  

A la Radio Nacional hi havia un programa que 

es deia Fantasía,  que feien el dissabte a la 

tarda. Tenia molta audiència perquè hi havia 

molta gent que l’escoltava des de casa mentre 

feien “dissabte”. Els presentadors eren 

Frederico Gallo, José Luís Barcelona, Jorge 

Arandes i Maria Matilde Almendros,  i tenia artistes convidats com Mary Sampere. En 

aquest programa es va donar a conèixer El duo dinàmico.  

 

Totes les ràdios emetien en llengua castellana, excepte radio Barcelona, on a 

vegades de manera intermitent i col·loquial es feia servir el català. 

 En Vicenç, tot i ser molt jove, ja era un assidu de les emissores ja que anteriorment  

hi havia estat molt sovint. S’hi sentia molt còmode actuant en directe i els reclamaven 

perquè presentessin les seves noves cançons. A les entrevistes el “Rudy” era qui 

rebia més preguntes, tot i que algunes vegades en feien a la resta del conjunt i així hi 

intervenien tots.  

“Rudy” Ventura y su conjunto amb 
el presentador de radio Barcelona 
Mario Beut. 
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9.8. La televisió 

A principis dels 60, es va començar a difondre la televisió, que evidentment era en 

blanc i negre. Televisión Española va posar uns estudis regionals a Miramar, on hi 

havia hagut un hotel.  

 

 

 

 

Van sortir per primer cop al programa 

patrocinat pel detergent “OMO”, el lema del qual era “Omo lava más blanco”. 

Quan sortien per televisió era un gran esdeveniment ja 

que els mirava tota la família i tots els amics, ja que hi 

havia molt pocs programes i aquests eren molt vistos.  

Les actuacions eren en directe, ja que no existia el play 

back, tot i que va aparèixer més tard amb la 

conseqüent protesta dels músics que creien que això 

els arravataria la feina perquè qualsevol podia fer 

veure que era músic. 

Van actuar a programes especials de cap d’any i a 

programes com Noche de estrellas, Noche del lunes, 

del viernes... Es poden veure a Internet dues actuacions 

del conjunt a televisió. Són dues actuacions amb playback, 

una amb un tema instrumental i l’altra cantat. 

Estudis de Miramar 
a Montjuïc. 

Fotografia d’una actuación a la 
televisió. Quadre que té en 
“Rudy” Ventura a casa seva. 
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9.9. Els darrers anys del primer conjunt 

Una de les últimes composicions d’èxit de 

Vicenç Sabater per aquesta agrupació va ser 

Maria Lola, una cançó encomanadissa i amb 

possibilitats de ser comercialitzada a la 

península. 

Van gravar un single per la discogràfica Vergara 

amb aquesta cançó a la cara A i un tema 

instrumental de trompeta a la B. 

 

Totes les històries tenen un final; el final del primer conjunt va produir-se per motius 

econòmics relacionats amb com es feia la repartició dels guanys.  

Per altra banda els temps havien canviat i s’imposava canviar l’estil de fer música ja 

que a nivell internacional també s’estava donant una renovació estilística. 

En arribar aquest punt es va dissoldre el conjunt, però el Vicenç va considerar que el 

Ventura era un bon músic, un bon negociant, que sabia buscar feina i que pagava 

sempre puntualment. 

Va ser així que es va acabar aquest fructífer període i valia la pena aprofitar aquest 

moment per tornar a repensar quin era el tipus de grup que calia per a tornar a posar-

se en una bona situació en el panorama musical espanyol. 

L’any 1972  hi va haver una remodelació del conjunt. Eren els anys 70, l’època dels “peluts”, 

de les patilles, dels pantalons acampanats i dels inicis de la música disco, les discoteques 

van fer molt de mal ja que era on acudia la joventut. 

Disc da la cançó María Lola gravat a la 
discogràfica Vergara. 
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10. ELS FESTIVALS DE LA CANÇÓ I LA MURALLA DE BERLÍN (1960-1970) 

A la dècada dels 60 i 70, els festivals de música van tenir un gran èxit i molt ressò 

popular. En Vicenç considera que eren molt útils per a donar a conèixer noves 

produccions musicals: intèrprets, compositors, arranjadors, directors d'orquestra, 

editorials, discogràfiques... 

El fet que un artista guanyés un premi en un festival el feia un músic més cotitzat, 

com es pot veure a l’anunci de “La Pérgola”, que va aparèixer a “La Vanguardia”  

l’any 1965 (Annex). 

Els festivals tenien el vessant comercial i el vessant lúdic. Per un costat eren un 

recurs per potenciar la industria de la música i per altre els festivals es convertien en 

una finestra al món de les novetats musicals, ja que l'oferta musical televisiva era 

encara escassa. 

Entre els festivals n’hi havia quatre de molt importants: el Festival de Sanremo, el 

Festival de la Canción Mediterránea, el festival de Benidorm i el d’Eurovisión.  

N’hi havia molts altres de més locals, però que també servien per promocionar-se en 

el món de la música. 

En Vicenç va guanyar el primer premi ex-aequo, 

l’any 1962, al Festival de la Canción Mediterránea, 

amb la cançó La muralla de Berlín, i el tercer 

premi, l’any 1970, al Festival de la canción de 

TVE. D’aquest festival en sortia la cançó que 

representaria a Espanya a Eurovisió. El  

El disc on hi ha gravada la cançó Carrusel d’en 
Vicenç Sabater.  
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tema es deia Carrusel,  i va ser interpretat per un grup anomenat Los 5 musicales. El 

primer premi se’l va endur un tema anomenat Gwendoline, que va defensar Júlio 

Iglesias a Amsterdam. 

El Festival de la Canción Mediterránea va néixer el setembre de l’any 1959 a 

Barcelona, era com una còpia del de Sanremo i estava patrocinat per TVE i RNE. 

També consistia en la defensa d’una cançó per dos intèrprets diferents. Aquest 

festival era anual i se celebrava durant les festes de la Mercè. 

Es va deixar d’organitzar l’any 1968, quan TVE va decidir posar tot el seu esforç en el 

Festival de la Eurovisión després de l’èxit de Massiel amb el tema La, la la.

El sistema de votació va variar al llarg de les seves edicions. L’edició del 1962, l’any 

de La muralla de Berlín, va ser molt polèmic perquè hi votava el públic assistent, i es 

va donar la paradoxa que es van comptabilitzar més paperetes de vot que les 

entrades de l’aforament.  

Segons explica en Vicenç, la cançó va passar les semifinals i va arribar com a 

favorita a la final. El públic la va votar molt i per un altre costat va ser la més 

aplaudida del certamen, fet que es pot constatar en el recompte d’aplaudiments per 

segons que va fer la revista Triunfo (Veure la pàgina 60 de l’article de les pàgines 

següents). Semblava que la cançó destacava i estava a punt de ser la guanyadora, 

no obstant en el recompte de les votacions es va veure que els vots afavorien la 

cançó Nubes de colores d’Augusto Algueró, que va cantar en Josep Guardiola Mona 

Bel. Els organitzadors van veure que la quantitat de vots superava la quantitat 

d’entrades venudes al “Palau dels esports” de Barcelona. El públic, en adonar-se del 
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Al número 17 de la 
revista Triunfo, 
datada el 29 de 
setembre del 1962, 
es va editar un llarg 
article sobre el que 
va ser l’ escàndol 
més gran en un 
festival de cançons 
de l’època. 
 

frau, va començar a cridar: tongo tongo, i llavors van declarar el primer premi ex-

aequo per tots els finalistes. Hi va haver un gran aldarull, ja que Josep Guardiola va 

haver d’amagar-se perquè el públic no el veiés, ni li digués res; a l’exterior del local 

van fer cantar a Ramon Calduch, sense orquestra, “a pèl”. Va ser una nit molt 

moguda. 

El dia següent tot es va oblidar, la notícia va quedar eclipsada, ja que les riuades del 

Vallès es van emportar les primeres pàgines de les publicacions. 
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 Edicions de la cançó La muralla de Berlín. 
El trofeu que va rebre com 
a compositor. 

Enregistraments de la cançó per part 
de “Rudy” Ventura y su conjunto i per 
Ramón Calduch. 
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Arrel de l’èxit de Vicenç Sabater com a 
músic, el van fer un reportatge a la 
revista Lecturas. 
Aquesta foto pertany a l’article. 

En Vicenç Sabater amb el lletrista 
de la cançó: Joan Serrant. Aquest 
escriptor és autor de moltes altres 
lletres i amb música de Vicenç 
Sabater d’altres compositors.. 

En Vicenç està molt 
orgullós d’aquesta 
cançó perquè tracta 
d’un esdeveniment 
que va viure en 
persona, la divisió 
forçada de Berlin.  
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Malauradament, mentre estava confeccionant aquest treball de recerca va morir el 

cantant que va defensar la cançó d’en Vicenç al Festival, Ramon Calduch amb qui 

l’unia una llarga amistat. 

En Vicenç també va participar com a compositor en festivals a diferents pobles de 

Catalunya i d’Espanya com el de Lloret; el de la Pobla de Farnals, a València; el 

de la cançó del Papiol en el qual va guanyar amb la cançó “Mireya” interpretada 

per Ramón Llenas, i també a l’anomenat Festival de la Canción Infantil Ciudad de 

Hospitalet, que va guanyar en dues ocasions.  

Ambdues cançons triomfadores: Buenas noches señor grillo i Marramiau tenien 

com autor de la lletra Juan Serracant i eren interpretades per Antoni-Olaf Sabater, 

el fill d’en Vicenç. Curiosament les temàtiques eren reivindicatives, la primera 

reclamava la llibertat d’un grill oprimit a la seva gàbia, i la segona, el Marramiau, 

era un valset subversiu que convidava els ratolins a rebel·lar-se contra la 

dictadura dels gats a través de demandes als sindicats.  La censura no tenia res a 

objectar, però eren cançons carregades de missatge. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En “Ventura” va 
organitzar un 
homenatge a 
Vicenç Sabater 
a la sala de 
festes “Època”. 
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11.  EPÍLEG DEL TREBALL  

 

El treball de recerca s’havia d’acabar aquí, de fet en aquest punt s’acabava l’extensa 

recollida de dades sobre un període molt important de la vida artística d’en Vicenç 

Sabater, una època de formació i de plenitud. Però no es pot justificar el títol de la recerca 

“Vicenç Sabater, un obrer de la música” només amb la informació que es recull en aquest 

treball. L’avi s’ha jubilat sense jubilar-se, ja que ha compost obres per a banda, ha tocat 

en grups d’havaneres i continua escrivint, arranjant i gravant música. De totes maneres 

un aspecte important de la immensa vida musical paral·lela i posterior a les etapes amb 

“Rudy” Ventura és la creació de la discogràfica. 

 

11.1. La discogràfica: discos Victòria  

Un dels trets de la personalitat d’en Vicenç ha estat sempre la seva curiositat per mirar el 

món des de diferents angles i en el món de la música n’hi ha un de molt llaminer, el de la 

gravació del so. 

En Vicenç, quan va muntar la discogràfica, ja havia fet moltes gravacions tant amb el 

“Rudy” Ventura, com d’arranjador per a d’altres cantants. El fet de tenir una discogràfica 

era un vell somni que en algun moment tenia ganes de concretar i va ser l’any 1965 quan 

per fi la va fundar. 

El Vicenç sempre havia tingut altres ocupacions al marge de la feina amb el Rudy 

Ventura, una d’elles era assajar cançons a casa; o a les editorials, amb les i els cantants 

de la dècada dels 60: Salomé, Gelu, Lita Torelló, Víctor Balaguer, Raúl del Castillo...  

Posteriorment va tenir llogada una acadèmia de música al carrer Conde del Asalto on 

anaven artistes a buscar i passar repertori. En aquella època hi havia pianistes que es 

dedicaven a acompanyar els cantants per passar el repertori que ja dominaven i per 

aprendre nous temes. Alguns d’aquests pianistes eren: José Sola, Algueró (fill), Leo 
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Borrell, Carlos Laporta, Alfredo Doménech... Per l’acadèmia passaven cantants d’estils 

diversos, principalment cançó espanyola i cançó lleugera. 

Arran d’aquest contacte amb diferents artistes va pensar crear una petita discogràfica i 

gravar amb aquests cantants que passaven per l’acadèmia.  

En Vicenç diu que qui el va enredar va ser un lletrista anomenat Aulés, que va acudir a 

ell, com molts lletristes de llavors, perquè posés música a les seves cançons. Anava molt 

a l’acadèmia i li agradava passar-hi llargues estones compartint l’ambient dels artistes.  

Aquest lletrista tenia un mecenes, el Segura, un contractista que posava diners per fer 

discos i que després es venguessin per fer negoci. 

El nom de Discos Victoria el va posar l’Aulés , però hi havia una coletilla que eren les 

inicials AMS -Aulés, Membrado, Sabater- els fundadors i col·laboradors, així la casa de 

discos es va dir Victoria AMS. 

Per tirar-la endavant va comptar amb la col·laboració del cap d’edicions de l’editorial 

Quiroga a Barcelona, un home amb molta experiència en el món editorial i amb capacitats 

organitzatives, que s’encarregava de posar bases sobre les quals treballar tant 

musicalment com comercialment. Racionalitzava les idees de l’”Aulés” i la creativitat del 

Vicenç; posava les condicions del que podia ser un negoci. 

Joan Aulés va fer de comercial, ja que era venedor d’ofici, i era un apassionat dels 

cantants, tenia una imaginació desbordada, que com a bon somiador es creia els seus 

somnis. També hi havia en Rufino Membrado que era la persona encarregada de 

preparar les comandes i d’empaquetar-les i com a lletrista col·locava alguna lletra i 

convivia en aquest ambient artístic. 

En Vicenç s’encarregava de tota la part musical: de preparar els temes que s’havien de 

gravar, fer els arranjaments, buscar estudi, avisar músics, gravar i fer la producció 

musical. Darrera d’aquesta petita organització també hi havia la dona d’en Vicenç, que 

portava els comptes, feia albarans, tractava amb els bancs, repartia les comandes...i que, 

sobretot, intentava posar “racionalitat” a la passió que regnava a l’empresa. 
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El centre d’operacions era el domicili particular d’en Vicenç, ja que no hi havia 

possibilitats econòmiques per llogar un local. La casa es va convertir en una manufactura 

de discos. Hi col·laborava tota la família, a part de la dona, els pares s’encarregaven 

d’enfundar discos i la filla ajudava a anar a correus i a repartir. 

L’empresa va ser més romàntica que fructuosa, econòmicament parlant. Els clients eren 

persones humils, que es dedicaven a la música de manera semi-professional o 

professional, i que volien gravar un disc subvencionant-lo en part la discogràfica i en part 

amb la distribució de les còpies que ells mateixos es quedaven per repartir-les o vendre-

les a les actuacions. 

Es van editar molts discos, una seixantena, entre Ep, Single i Long Play i va cobrir un 

espai al qual les grans discogràfiques no podien arribar. Eren els 60 i els 70,  l’època del 

turisme estranger i hi havia molts artistes treballant a les costes catalanes i ells mateixos 

venien els discos als turistes que quedaven entusiasmats amb tot el que sonava 

“espanyol”.  

Aquesta aventura, que va portar satisfaccions i bastants maldecaps, es va 

acabar al cap de pocs anys, i va quedar com una experiència més d’en 

Vicenç en el món de la música. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mostra dels discs editats per la discogràfica 
d’en Vicens Sabater.  



Tocant totes les tecles.           Vicenç Sabater, un obrer de la música 
 

Treball de recerca d’Andreu Carlota Sabater 
 

73

12. CONCLUSIONS 

Aquest treball m’ha aportat moltíssimes coses, una d’elles ha estat un més gran 

coneixement de la cultura musical de Barcelona, Catalunya o de la resta d’Europa, 

gràcies a totes les explicacions i anècdotes de l’avi. A més de cultura musical, sobretot 

m’ha fet entendre el meu avi, i en general, tota la meva família com a músics, ja que així 

em puc fer una petita idea de totes les anècdotes que l’avi ha viscut i per fi poder 

entendre-les!  

Ha estat una gran experiència realitzar aquest treball, ja que així he pogut passar 

moltíssimes hores amb el meu avi, gaudint mentre l’escoltava, i en definitiva, aprenent 

amb ell. En aquesta recerca no només he gaudit escoltant al meu avi, sinó que també he 

tingut la sort de poder entrevistar el Jaume “Rudy” Ventura i el Joan Antoni Calvet, 

entrevistes que m’ha agradat molt de realitzar, ja que hi havia moltes coses que ja sabia, 

però que potser l’avi m’ho havia explicat una mica diferent, i així podia contrastar les 

vivències de tots tres, en definitiva, que gràcies a ells dos vaig tenir diferents punts de 

vista i finalment també em van ajudar a fer-me realment la idea del que el meu avi va ser i 

del que és: un treballador de la música, un creador, un “fanàtic” de la música. Durant 

aquest període de temps, inevitablement he fet comparacions entre el que el meu avi 

havia fet amb disset anys i el que he fet jo, i realment em portava molta avantatge, tot i 

que som d’èpoques diferents. Tot i així, m’agradaria molt tenir una vida tant completa i 

amb tantes emocions com la que ha tingut l’avi. Fins i tot, en el transcurs d’aquest treball, 

jo mateix vaig començar a estar en un grup de música, i així he pogut experimentar, 

encara que sigui mínimament, l’experiència que tant agrada a l’avi, que és la de sortir 

davant de la gent, actuar i intentar fer-ho el millor possible.  

Amb aquesta recopilació, també m’he pogut fer una idea de tota la quantitat d’hores que 

el meu avi ha dedicat al seu ofici, la música, ja fos tocant, arranjant, component... I ha 

estat per tota aquesta quantitat d’hores dedicades a la música que en Vicenç és el músic 
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que és, i ha arribat a ser tant bo gràcies a la seva dedicació. I així és com podem veure el 

Vicenç en totes les seves facetes, un músic obrer, d’ofici, interessat per la gravació, per 

l’actuació, amb constància, però alhora, amb molts punts d’imaginació i genialitat. 

Tota aquesta recollida d’informació ha estat possible gràcies a l’avi, ja que m’ha portat 

molts documents - en el treball n’hi ha una petita mostra- i unes explicacions molt bones, 

per tant m’agradaria concloure aquest treball dient que m’encanta veure l’avi tan lúcid, tan 

músic i tan orgullós.  
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