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HALLEY, 10 ANYS DESPRÉS,
PERQUÈ EN QUEDI CONSTÀNCIA

En el llibre de la Màriam Serrà Verges i la processó que no es 
veu (El Mèdol, 1998),  la Màriam va dedicar un capítol a 
repassar i descriure el calendari de festes del poble. En el 
punt que es refereix a la festa de final de temporada que 
en aquells moments organitzava el CF Verges, hi podem 
llegir: «[...] amb el corresponent sopar col·lectiu i el ball de 
nit, amenitzat gairebé sempre pel conjunt local». Es tractava 
del conjunt Halley No deu haver-hi gaires més referències 
escrites sobre el grup. Per això vull aprofitar l’oportuni-
tat que ens ofereix País Petit per a deixar constància de la 
història d’aquest conjunt, que, poc o molt, amb gairebé 
tretze anys d’existència, ha format part de la tradició mu-
sical de Verges.

Deu anys després d’haver plegat, els de Halley ens vam 
poder retrobar el passat 22 de juliol per tancar els actes del 
Cap de Setmana Vergelità. Vam tocar a la plaça Major sota 
la pluja de cendra de l’incendi que cremava l’Alt Empordà. 
Va ser un retrobament molt emotiu per als components 
del conjunt: ens ho vam passar molt bé, ens van fer molta 
il·lusió el contacte amb el públic, els comentaris: «Ja esteu 
a punt?» «Tocareu aquella cançó?...» Personalment no tinc 
cap dubte que l’existència de Halley es deu a aquest esperit 
musical que, d’alguna manera, plana sobre el nostre poble. 
Aquell cap de setmana va quedar ben demostrat que això 
és així, com vam poder comprovar en la visita guiada per 

diferents cases de músics (amb Salvador Vega, Josep Cots i 
un servidor), o en la conferència de Jordi Gallegos «Músics 
i les cobles de Verges».

El conjunt Halley vam començar la tardor de 1989, 
prenent una mica el relleu del conjunt Verges’87. Aquest 
havia estat actiu durant poc més d’una temporada i era 
format per Josep Solà (bateria), Santi Moreno / Toni París 
(baix), Jordi Muntaner (guitarra), Tono Casabó (teclat) i 
Toni Muntaner, Carme Majó i Gemma Cansell a les veus. 
Assajaven a can Xicu «Arturo», a la Placeta.

Quan Verges’87 va plegar, un teclat va anar a parar a les 
meves mans (vaig aprendre música amb en Ramon Joan-
miquel), i vam començar a quedar amb en Jordi Feliu, que 
tenia una guitarra elèctrica i havia après a tocar amb en 
Jordi Muntaner. Se’ns va afegir el nostre company Santi 
Gifre, que el Nadal d’aquell 1989 va comprar-se una bate-
ria, i també en Jordi Sánchez (en Jordi de “la Caixa”), que 
tocava la guitarra i cantava.

Sense entendre-hi gaire, tots quatre passàvem algunes 
tardes dels caps de setmana als baixos de casa els avis d’en 
Santi, al carrer del Migdia. Tocàvem les cançons que haví-
em après al casal d’estiu (folk, Esquirols...), també alguna 
cançó del repertori de Verges’87, i aviat ens vam atrevir 
amb temes de rock català, que en aquells moments estava 
esclatant amb força (Sopa de Cabra, Sangtraït, Els Pets, 
Sau...) i altres temes de grups espanyols (Loquillo, La 
Guardia, Sabina...) o clàssics dels Beatles, els Stones, Po-
lice, Dire Straits, Pink Floid...). Així va començar Cop de 
Mall, el primer nom del grup, sense cap més aspiració que 
passar-ho bé tocant plegats de tant en tant o amb la colla 
d’amics i amigues que a vegades venien a escoltar-nos.

Massa fressa a can Josep Gifre i la Pepita Falgueras; per 
això vam demanar un local d’assaig a l’Ajuntament i ens 
van deixar la Casa de Cultura. El juny de 1990 vam fer la 
primera actuació a la Festa del Futbol d’Albons, i vam co-
brar 12.000 pessetes. El febrer de 1991, sense equip de so, 
amb instruments senzills, amb prou feines amplificadors i 
un micro que ens va deixar en Tate, el rector de la parrò-
quia, tornem a tocar per Carnaval a Verges. Al cap d’un 
mes comprem una taula de so petita amb un amplifica-
dor i dos altaveus per 160.000 pessetes al grup Maltabaku 
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(més endavant Cau de Duc), de Torroella. El mes d’abril 
fèiem de teloners de Cau de Duc a la presentació d’aquests 
últims a la sala El Català, de l’Estartit.

A l’estiu anàvem a les festes de poble per a fixar-nos i 
prendre model dels instruments, amplificadors, equips de 
so, repertori; per escoltar versions, maneres de tocar… i 
ho vam aprofitar per a convèncer un altre amic perquè es 
posés a tocar el baix. A principis de l’any 1992, en Josep 
Brancós s’incorpora al grup com a baixista. En Josep tam-
bé havia anat a classes de guitarra amb en Jordi Muntaner. 
Entre la primavera i l’estiu d’aquell any olímpic, en Jordi 
Sánchez decideix anar a provar sort amb un altre grup, els 
Blues de Rostoll. Cop de Mall ens traslladem a assajar a 
la granja d’en Paulí Brancós, prop del cementiri munici-
pal. Aquell mateix estiu arriba a Verges un noi que sabia 
tocar la guitarra, l’Àlex Verdaguer, que s’incorpora al grup 
i també fitxa pel CF Verges. Finalment en Jaume Amer, 
amb estudis d’imatge i so, es perfila com a futur tècnic 
de so. Durant aquest any, anem definint l’estil de músi-
ca, prenent una mica de referent del que feien els grups 
que tocaven més en aquells anys (Drac Màgic, Tren de 
la Costa, Clau de Cinc…) i preparem un repertori per a 
poder tocar si ens surt l’oportunitat de fer-ho. El desembre 
de 1992 fem la nostra pròpia presentació oficial tocant al 
Mariscal, de l’Estartit.

El 1993 tenim la possibilitat d’adquirir l’equip de so de 

La Montecarlo amb una inversió de 600.000 pessetes i 
el comprem. La cosa ja comença a anar de debò, i amb 
aquesta nova embranzida toquem pel maig a les barraques 
de Figueres, per la Santa Creu, i el juny a les carpes de 
Banyoles, per la revetlla de Sant Joan. A partir d’aquí les 
actuacions es van anar succeint aquell estiu del 93 i els 
següents, també per caps d’any i carnavals, revetlles, casa-
ments, festes de poble, de barri, etcètera.

Amb la formació consolidada, editem pòsters, targetes 
de presentació, contactem amb representants artístics... I 
precisament arran de tot això veiem la necessitat de canvi-
ar el nom del grup per a adequar-lo al tipus de música que 

interpretem: música de festa, amb una part de ballables i 
una segona part més marxosa. Cop de Mall passa a anome-
nar-se Halley. A poc a poc anem millorant musicalment, 
artísticament, en vestuari (amb camisa blava i mànigues 
ratllades), i tècnicament, amb la compra de focus, millors 
instruments, amplificadors i micròfons. Els inicis sempre 
són difícils, però la il·lusió ens va empènyer a fer el que 
calgués: muntar, desmuntar, carregar, descarregar, moltes 
hores de dedicació, inversions... Fins aleshores anàvem a 
llogar una furgoneta a Figueres (a la Queta de can Torrent) 
cada vegada que s’havia d’anar a tocar, fins que va sortir 
l’oportunitat de comprar la furgoneta que es venia l’Alde-
guer. Això passava el desembre de 1994.

Poc abans, el mes d’octubre, després de molt debatre si 
una noia faria canviar o no les relacions en el grup, vam 
decidir buscar una cantant, la Fanny, la primera que es va 
presentar. Va estar amb nosaltres poc temps i la va subs-
tituir en Jordi Sánchez, que s’incorporà de nou al grup. 
Era la primavera de 1995 i assajàvem a la sala de l’Empor-
danet, a la Tallada. Passat l’estiu, en Jordi va plegar defi-
nitivament i vam buscar una altra noia, la Sílvia Fuentes 
–venia de les Preses!–, que es va incorporar l’abril de 1996. 
Al següent Cap d’Any va deixar el grup en Josep Brancós.

Entrem al 1997 i tornem a canviar de local d’assaig, 
aquesta vegada definitivament: anem a l’antic escorxador 
de Verges, el matadero, a canvi d’una actuació gratuïta per 
a l’Ajuntament. Sense baixista no podíem continuar, i vam 
comptar amb en Jordi Cabarrocas, que es va comprometre 
a fer els carnavals del mes de febrer. Després va arribar l’Ig-
nasi Contreras, un baixista de qualitat i amb experiència. 
De seguida va fer-se amb el nostre tarannà i va debutar a 
la festa de l’arrossada del Dilluns de Pasqua del 97. Aquell 
mateix dia va plegar en Jaume Amer. Després d’ell van 
passar per la taula de so diversos tècnics muntadors: en 
Dani, l’Ismael i l’Àlex, en Joan Mir i en Jordi i, finalment, 
en Tin, que s’afegí al grup a mitjans de l’estiu de 1999. El 
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desembre de 1998 havíem comprat una camioneta més 
gran, que ens va permetre carregar i descarregar amb més 
facilitat.

Al cap de poc temps, va deixar el grup l’Àlex Verdaguer 
per a anar a l’orquestra Marimba, i Halley vam continuar 
amb un sol guitarrista. Amb aquesta formació vam arribar 
al 2002, any en què, després del Carnaval, en Santi Gifre 
va deixar la bateria per a anar a cantar amb un altre grup. 
El seu lloc el va ocupar l’Anselm Parés, des de la revetlla 
de Sant Joan fins al diumenge 15 de setembre del 2002, 
quan el conjunt Halley vam acomiadar els actes de la Festa 
del Roser d’aquell any amb una sessió de ball al Pavelló. 
En aquell moment no ho sabíem, però seria la darrera ac-
tuació.

Totes les coses tenen el seu cicle. Aquest va ser el de Cop 
de Mall - Halley. Sovint recordem com vam començar, 
sense tenir-ne pràcticament ni idea, i com vam arribar a 
tocar alternant a l’escenari amb formacions com La Salseta 
del Poble Sec, la Principal de la Bisbal, el Drac Màgic, el 
Rolls, el Tren de la Costa, La Montecarlo, Glaucs, La Vella 
Dixieland... Les circumstàncies personals, laborals o fami-

liars de cadascun van fer evolucionar el grup, amb altes, 
baixes, canvis..., però sempre hi ha hagut entre nosaltres 
molt bona entesa, amistat i bon rotllo per sobre de tot. 
En Santi, l’Ignasi, l’Àlex, la Sílvia... encara continuen en 
aquest sector i actualment formen part d’alguna formació 
musical, amb més o menys dedicació.

Esperem que en tot el temps en què va durar el grup 
hàgim deixat, ni que sigui una miqueta, una empremta, 
un record, a tots els qui ens vàreu seguir, animar i donar 
suport, als qui us vam fer ballar, saltar, cantar, emocio-
nar; alguns en el vostre casament, d’altres el dimarts de 
la Sopa, el dilluns de l’arròs, a la Festa del Barri Antic o a 
la festa major, a la Plaça, a la Placeta, al Pavelló... També 
vull agrair a les nostres famílies que ens compressin aquell 
primer teclat, guitarra, bateria, baix, amplificador... i ens 
ajudessin sempre que va fer falta, patint quan a altes ho-
res de la matinada encara no havíem tornat de tocar. En 
definitiva, ens agrada haver format part d’un trosset de la 
vostra vida i, humilment, de la història musical de Verges. 
Perquè, això sí, era començar un concert i dir: «Bona nit! 
Som el conjunt Halley i venim des de Verges...».




