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Passió per la
música i pel
seu poble
Josep Fecúndez
Un home de poble
i de música

Va ser fundador i músic de la Cobla
Premianenca i actualment porta la
Secció de Sardanes de la SC Sant
Jaume. És una persona inquieta, tenaç,
polifacètica i solidària.
Josep, ets una persona de música, has editat diferents CD i el dia 2
de juliol en vas treure un altre. Què
ens ofereix aquest últim treball?
És el tercer d’un bloc de sardanes
cantades en què jo hi he posat música
i lletra. He demanat la col·laboració de
lletra a diverses persones; entre elles,
Salvador Xarrié també hi va col·laborar.
He agafat cançons universals i n'he fet
un arranjament. Per exemple, El Danubi
blau és un vals i no podria ser mai una
sardana, però amb arranjaments faig
que soni com a sardana. Per aquest
tercer treball, el 5 de juny de fa un any
vaig agafar la Cobla Ciutat de Terrassa,
ho vam gravar i aquesta gravació de 10
sardanes la vaig passar a diverses corals, solistes i grups d’havaneres. Aquí
vaig trobar el primer problema. Per

exemple, la Coral Primiliana ja ho havia
deixat, els 9Acords no es reunien des
de feia dos anys però els vaig convèncer per fer-ho. Altres, quan estaven en
el projecte, es van trobar amb la pandèmia i ho van haver de deixar... Al final
vaig haver de fer-ho ràpid, i després
d’un procés llarg el treball ha sortit i
molt bé.
A la portada hi apareix Sant
Mateu!
Sí, l’Aplec de Sant Mateu obre el CD.
També hi ha una sardana dedicada a la
gent gran, a La Benèfica, i una altra del
tresor de Premià. Més de 100 persones
han participat en el projecte.
Adaptes a sardanes cançons molt
conegudes de diferents estils i els
poses lletra, un fet insòlit en aquest
món. Per exemple, en acabar cada
audició de la secció de Sardanes de
Sant Jaume la gent les canta. Com
ho pots explicar?
Això només ho fem a Premià de
Dalt, Montgat i Llavaneres. Durant la
Festa Major, vaig estrenar la sardana
La barquerola, d’Offenbach, un vals.
Doncs bé, a la mitja part vaig ensenyar
la cançó i la vam cantar tots junts. És
molt maco, a Llavaneres cada any en
faig una.
Parlem del teu vessant solidari, Josep. Tu i més gent teniu un
projecte que consisteix a anar a les

residències d’avis per oferir un petit
concert, una petita actuació per
dur-los alegria i distracció, i ho feu
de manera totalment altruista.
Personalment he tingut precedents
amb els pares a residències i ho he tingut clar. Porto ja més de 15 anys anant
a les residències, hi faig el que calgui, de
músic, de pallasso... i no sabeu com n’és
de gratificant! Hi ha gent que m’ha dit
que el seu pare no es movia de la cadira
i de cop i volta en escoltar música em
diu “ballem?”.
Ets una persona molt inquieta,
sempre tens algun projecte entre
mans. Fa poc et vas presentar amb
una nova agrupació musical, Les Noves Guitarres, i ja heu fet les primeres actuacions...
En jubilar-se, persones d’aquesta
formació van agafar les guitarres amb
moltes ganes. Primer no ho vaig veure
gaire clar quan em van demanar de
formar-ne part, però com que t'ho passes tan bé i veus que ells hi posen més
interès del que tu estàs acostumat, t’hi
trobes de primera. Hem actuat a les
Festes de Santa Anna, vam omplir la
sala de Sant Jaume i també vam anar a
un residència d’Arenys de Mar. Esperem que passi d’una vegada per totes
la pandèmia, tot es recuperi i personalment insistiré per anar-hi. No tindré un
no per a ningú, això segur.
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