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Tota una vida
dedicada a
 la música

FRANCESC FELIP
SAGUER
(Paco Xeto)

De tothom és ben sabut que
Verges ha estat tradicional-
ment terra de músics. Al llarg
dels anys la nostra vila ha vist
néixer múltiples formacions
(orquestres, cobles, orfeons o
corals) i també nombrosos in-
tèrprets, alguns dels quals han
assolit un alt grau de prestigi i
reconeixement arreu. Nosal-
tres hem volgut resseguir, ni
que fos breument, el periple
vital d’un d’aquests vergeli-
tans que ha fet de la música la
seva manera d’entendre la
vida.

Hem quedat amb en Paco Xeto
un dia de finals d’hivern, un
d’aquells amables dies en què
la primavera tot just vol co-
mençar a deixar-se intuir en
l’aire. En Paco ens rep amb una
certa perplexitat. La seva inco-
rregible modèstia fa que no
acabi d’entendre per què l’hem
escollit precisament a ell per a
aquesta entrevista. Nosaltres
sí que ho sabem: perquè
aquest home ha estat un pri-
mer trompeta que ha passat
més de seixanta anys a dalt
dels escenaris, tocant amb les
millors orquestres del país. És
molt aviat dit, això.

Paco, comencem pel principi:
quan vàreu néixer?
Vaig néixer fa vuitanta anys,
l’agost de 1924, justament aquí al
costat, on actualment és ca la Ca-
terina, que en aquell temps era cal
Xeto. El meu pare es deia Lluís i
la meva mare era l’Angeleta.

I com va ser que us dediqués-
siu a la música?

Va venir així. El pare era músic.
Tocava el tible, el saxo... de tot! I
el pare de la meva mare també era
un músic d’aquí Verges.

Quina va ser la vostra forma-
ció com a músic?
Ja es començava de petit. En
aquell temps s’entrava directa-
ment a estudiar amb l’instrument,
sense solfeig. El meu primer mes-
tre va ser en Joan Roviras, i tam-
bé l’Emili Poch, del mas Pi, que
em va ensenyar harmonia i sol-
feig. Després vaig anar a lliçó amb
en Magno Bosch, que havia tocat
en la Principal de la Bisbal. Va ser
ell qui em va començar a ensen-
yar la trompeta i qui em va fer
anar a Barcelona a estudiar amb
l’Amadeu Rovira. Havia d’agafar
l’auto de línia a les cinc del matí,
llavors pujava al tren a Sant Jordi
i arribava a Barcelona al voltant
de les nou; això cada quinze dies.
Érem diversos alumnes, cadascun
tenia una hora destinada: feies la
teva classe i ja te’n podies tornar
cap a Verges. Ah!, una temporada
també vaig fer piano a la Bisbal
amb en Marjanedas, però el que
sempre em va tirar més va ser la
trompeta.
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Repassem una miqueta la vos-
tra carrera professional: en
quines orquestres heu tocat?
Ui!, vaig començar l’any quaran-
ta, quan es va acabar la guerra,
amb una orquestra que vam for-
mar que es deia Victòria. Llavors
vaig passar a l’Emporitana, que la
vam formar amb músics ressagats
de la guerra i quatre principiants.
De l’Emporitana vaig anar al ser-
vei, voluntari tres anys. M’anava
bé perquè allà tocava a la banda i,
a més, vam formar una orques-
tra, la Casablanca, on hi havia
també en Pere Cortada i en Ma-
nelic. Al segon any de servei em
van venir a buscar els de la Cara-
vana (en Viladesau i en Pla, que
era el qui pagava).

O sigui que fèieu el servei
però us podíeu «escapar» a
tocar...
Sí, però hi havia el compromís
que no podia faltar mai quan el
director de la banda em reclamés.
I una vegada me’n van fer una de
bona: tocàvem a Sant Feliu de
Pallerols i m’arriba l’ordre de pre-
sentar-me a Girona immediata-
ment. Acabat el ball de nit, vaig
agafar el tren d’Olot i a primera
hora del matí ja era al quarter. Em
presento al meu comandament i
em respon: «Ya veo que has cumpli-
do. Ya te puedes marchar.»

Déu n’hi do!

Sí... Més endavant vaig estar amb
la Principal de la Bisbal, llavors vaig
tornar a la Caravana deu o dotze
anys més, uns cinc anys amb els
Montgrins i finalment amb la
Principal de Girona, fins que va
arribar l’hora de jubilar-me.

Amb tots aquests anys de carre-
ra deveu haver voltat la Seca, la
Meca i la vall d’Andorra...
I tant! Em conec Catalunya i Es-
panya de dalt a baix, i he tocat a
França, Itàlia, Alemanya, Ve-
neçuela, etcètera, etcètera. Du-
rant molts anys, quan era amb la
Caravana, vaig anar cada cap
d’any a tocar a Estrasburg, i és
curiós que després, quan vaig ser

amb els Montgrins, també ens hi
van cridar.

Paco, vós heu estat un intèr-
pret de prestigi; en canvi, la

Cobla-Orquestra l’Emporitana
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composició no us ha atret
mai...
No, no, no. Una vegada vaig fer
una sardana; en vaig quedar tan
tip que no en vaig fer cap més. La
peça es deia Maria Carme i era de-
dicada a la meva cosina (i actual-
ment també cunyada), la Carme
de ca l’Arturo.

Quina diríeu que ha estat la
vostra millor qualitat com a
trompetista?
Els aguts que feia. Vaig ser dels
primers trompetes que va passar
de les escales habituals. Vaig anar
a un segon pis –diu irònicament.
A base de molta pràctica, un dia
arribaves a una nota i llavors pro-
curaves fer-ne una de més alta...
així, pas a pas. També he tingut
molta voluntat per a assajar amb
constància i no «perdre el llavi».
El meu món era la música, i si em
treies de la música, per a mi
s’havia acabat tot.

Però també es deu tractar de
tenir un bon instrument, oi?

El raderemànec hi fa molt. En el so
d’una trompeta hi fa molt la ca-
pacitat del músic: una trompeta
que soni molt bé canvia de músic
i ja no és la mateixa. N’hi ha que
són bufagalledes i els costa més
de treure un bon so de
l’instrument.

Deveu haver viscut molts can-
vis en l’ofici...
Ja ho crec. Llavors era més seguit:
anaves a un poble i t’hi estaves dos
o tres dies. Ara no: un dia aquí i
un dia allà. I tampoc no es tocava

tant: fèiem vuit ballets a la tarda i
setze a la nit. Ara, quan comen-
ces el ball de nit, no saps mai quan
acabarà. Era molt diferent, tot. A
les festes majors d’abans els mú-
sics començàvem molt d’hora: al
matí anàvem a buscar les autori-
tats i les acompanyàvem a missa,
fèiem l’ofici i una processó pel
poble amb les autoritats. Hi ha-
via matins amb molta feina, i lla-
vors encara quedaven les sarda-
nes, el ball de tarda i el de nit. A
més, nosaltres mateixos mun-
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tàvem i desmuntàvem els para-
ments, micròfons, etcètera; ara ho
fan els muntadors.

I què era el més pesat, per a
vós?
Els desplaçaments eren molt pe-
nosos. Travessar el Bruc, per
exemple, era molt diferent d’ara;
era un mai acabar de llargues pu-
jades i revolts. Els vehicles treien
fum. Recordo que l’any de la fred
(1956) anàvem amb un autocar
que era com una nevera. Llavors
els vehicles no tenien calefacció i
portàvem una manta per tapar-
nos; fins i tot havíem fet algun ball
amb bufanda, abric i guants!
Aquell mateix any ens en va pas-
sar una de molt bona: anàvem a
tocar a Palau-saverdera i, com
sempre, portàvem les caixes lli-
gades a dalt de l’autocar, però feia
tanta tramuntana que, quan vam
arribar al poble, ens vam adonar
que a sobre del cotxe no hi havia
res; ens havia volat tot (els instru-
ments no, perquè sempre els por-
tàvem a dins, amb nosaltres). Vam
mobilitzar tot el poble per a anar
a rescatar el material.

Quin diríeu que ha estat el
punt culminant de la vostra
carrera?
El temps que vaig estar amb la
Principal de la Bisbal: era
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Així és en Paco, un home dotat
d’una finor molt particular que és
capaç d’explicar-te anècdotes diver-
tidíssimes, mantenint, però, un po-
sat del tot circumspecte i seriós.
Sublim ironia. El seu esguard, en-
tre reservat i sorneguer, conserva
encara alguns trets d’aquell dandi de
bigoti fi i ben retallat que mostren
les fotografies familiars. No acaba-
ríem mai la conversa amb aquest

En Paco tocant amb l’Emporitana a la Festa Major de Vilopriu, 1940

l’orquestra que eclipsava totes les
altres. Llavors va sortir la Mera-
vella, que també va esdevenir una
formació molt prestigiosa.

Que hi havia gaire diferència
entre orquestres a l’hora de
treballar?
Sí, sobretot en l’ambient i en la
manera de fer. Cada orquestra
s’organitzava diferentment: els
vestits, el transport, la manera de
tocar... A la Principal, per exem-
ple, cuidaven molt la imatge i la
disciplina. Pensa que en Conrad
Saló no començava mai a tocar
fins que no se sentia ni una mos-
ca entre el públic.

I , per acabar, esteu satisfet
amb la feina feta, Paco?

He tocat amb les millors orques-
tres del país, i d’això en puc estar
molt content. Però del que puc
estar més content –afegeix amb
sorna– és d’haver arribat a vuitan-
ta anys com he arribat.

enamorat del jazz, un home de món
que ha enregistrat discos, ha tocat
al Palau de la Música Catalana i ha
fet emocionar el públic d’arreu amb
el so de la seva trompeta. Us deixem
amb un suggeriment: Llora mi co-
razón, en versió d’Eddi Calver, una
de les peces preferides d’en Paco i
que molta gent de certa edat de ben
segur recorda encara amb enyo-
rança.
KIKO FIGUERAS i SALVADOR VEGA
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