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avi Torrent Pruna (Santa Coloma de
Farners, 1978) va començar a tocar
el flabiol als 10 anys i té el títol su-
perior de flabiol pel Conservatori
del Liceu. Toca amb la Cobla Sant
Jordi de Barcelona, on va començar
la fusió d’estils i ara amb Jazzcat ho

vol portar més enllà. Juntament amb els altres dos in-
tegrants del trio, Jesús Torrent (guitarra) i Manel For-
tià (contrabaix), han fet tres concerts: a Arbúcies, San-
ta Coloma de Farners i Platja d’Aro. Pròximament edi-
taran un disc amb deu temes.

Què va ser primer, el jazz o el flabiol? Nosaltres
abans féiem jazz però la diferència estava en què jo
tocava el saxo i el següent pas va ser intentar fer el ma-
teix però amb el flabiol. Va començar el passat octubre
a la Festa del Flabiol d’Arbúcies, i crèiem que co-
mençar el projecte allà era idoni. Va ser donar un gir,
aportar una cosa nova i donar tot el protagonisme al
flabiol però sense oblidar el tamborí.

Es defineixen com un grup de jazz a la catalana...
Som un petit grup de jazz, un trio, i som a la catala-
na perquè el flabiol és l’instrument protagonista i és
autòcton del territori. També el repertori és a la ca-
talana perquè agafem melodies que són tradicionals
de la nostra cultura i les adaptem a la sonoritat del
jazz.

Què uneix el jazz i el flabiol? El flabiol és un ins-
trument lligat a la cultura popular d’arrel catalana.
I el jazz també neix com una música popular d’ori-
gen americà i africà. Ara, però, el jazz ja no es veu tan
així, és un estil que té els seus propis locals i el seu
propi públic.

Com preparen les cançons? En triem unes quan-
tes cada un, les proposem i després treballem amb
aquelles que ens podrien donar més joc. L’harmo-
nia de la música tradicional és més simple, en can-
vi el jazz explota el màxim les possibilitats harmò-
niques. També adaptem melodies populars o d’au-
tors catalans com les de Roviretes, un flabiolaire de
Folgueroles que durant els anys 50 i 60 anava a les fes-
tes majors dels pobles petits. Nosaltres li volem fer
un petit homenatge. També li fem a Paret Blanc, un
violinista de la Garrotxa, agafem cançons d’ell i les
portem al nostre terreny. Els donem un altre rotllo i
una altra sonoritat.

Són pioners en fer-ho o ja hi havia algun prece-
dent? Fa més de 10 anys, amb la Cobla Sant Jordi de
Barcelona vam estrenar una obra on Francesc Bor-
rull tocava el piano, aquest és el primer precedent.
Després el grup musical Francolins (una banda de
flabiols i metall) van fer versions de melodies llati-
nes, així com de Quincy Jones o d’altres autors de pop
i de jazz. Però a diferència de nosaltres ells no feien
solos i no desenvolupaven tant la part del flabiol.

Discriminen els altres gèneres musicals? El jazz
l’entenem com un marc de creació, un àmbit obert
on s’aglutinen tots els ritmes. És com un estil que sem-
pre està obert i de manera natural es fusiona amb al-
tres gèneres, ho porta a l’ADN. Nosaltres també to-
quem temes que són de swing i per donar més co-
lor i varietat també tenim boleros, funky, rumba... Po-
dríem arribar a tocar música més electrònica o
pop, de moment no és la nostra idea perquè ens fa-
ria falta una veu però no ens tanquem portes.

El trio està obert a noves incorporacions, doncs...
De moment ho deixem així, després del disc i d’al-
guns concerts que tenim programats potser seria una

possibilitat incorporar
una bateria i donar més
cos al grup o un set de
percussions. No estem
tancats a cap possibilitat.

No hi ha fronteres esti-
lístiques per als instru-
ments? Fins ara el flabiol
havia estat encasellat a
fer ballar els gegants i la
nostra idea és obrir-ho i
trencar una mica les bar-
reres. Amb la Cobla Sant
Jordi ja fa uns quants
anys que vam comen-
çar, tocàvem temes de

Roger Mas amb arranjaments de cobla o
també fusionàvem la cobla amb el fla-
menc.

Quin és el seu objectiu? La idea és tren-
car la barrera psicològica que tenim del fla-
biol, el qual encasellem i no tenim per què.
Les fronteres les posa el músic, no l’ins-
trument. Aquest pensament també es
podria traslladar a la gralla, ara ja no es toca
només amb els gegants i castells també
s’ha incorporat a grups musicals catalans.
El flabiol és un instrument tradicional però
el volem portar a veure món.

Té cabuda en qualsevol gènere? Sí, es pot
fer de tot. Hi ha el flabiol tradicional, que
és més limitat perquè no té claus, només
cinc forats. El flabiol de cobla, en canvi, té
quatre claus i pots fer totes les notes i per
tant, fer qualsevol estil.

Per tant, no està en perill d’extinció? No,
al revés, i això és el que volem reivindicar.
No només estar tancat a les sardanes, sinó
que es pot obrir en altres àmbits. El jazz és
el marc idoni per fer-ho, és un estil obert
i que s’està constanment fusionant amb al-
tres ritmes i músiques. Amb aquest pro-
jecte volem que el flabiol sigui el solista,
que faci melodies i solos i que estigui més
desenvolupat en el seu paper.

Què opinen els puristes del flabiol? A Ar-
búcies la festa està pensada al voltant del flabiol tra-
dicional. Quan ens vam posar a tocar, molts que són
més conservadors van dir que això no podia ser, que
era una agressió per a l’instrument. A d’altres, però,
els va semblar genial perquè van sentir una cosa que
no havien sentit mai i els va semblar fantàstic.

Quins projectes de futur tenen? El 13 d’octubre fa-
rem un concert a Santa Maria de Palautordera; n’hi
ha d’altres previstos però encara no estan empa-
raulats. El setembre ens posarem a gravar un disc amb
les 10 cançons que tenim i sortirà a finals de tardor.
Està previst que tinguem alguna col·laboració externa,
d’algun cantant o saxofonista de jazz per desenvo-
lupar més el tema de la fusió. Això com a objectiu més
immediat, després està previst incorporar nous re-
pertoris i la idea és anar més lluny.�

«Les fronteres
les posa el
músic, no

l’instrument»

XAVI TORRENT Flabiolaire

El flabiol, aquell instrument de fusta i vent, etern acompanyant de les cobles i de les sardanes, ara
reivindica el seu nou paper i es vol fer un lloc en altres gèneres musicals com el jazz, el bolero o el funky;

ho fa de la mà d’un nou grup gironí, Jazzcat, tres músics que li proporcionen una nova identitat.

¶
«El jazz és
idoni per al
nostre
projecte, és un
estil obert i
que s’està
constantment
fusionant amb
altres ritmes
i músiques»
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