Adéu, Enric
Associació del Llibre de la Festa Major

Havent conclòs la Guerra Civil, uns aires innovadors s'estengueren entre
l'estament musical de la vila. La iniciativa més destacable en fou la fundació, l'any 1943, de la Cobla Orquestra Caravana. Això propicià l'arrelament al municipi d'uns instrumentistes joves de reconegut prestigi. Entre
ells hi havia l'Enric Vilà i Armengol, que, instal·lat a casa nostra, hi residí
fins a la seva mort, ocorreguda enguany.
L'Enric nasqué a Calonge el 1911, i de ben jovenet s'endinsà en les
beceroles de la música de la mà del seu pare, intèrpret de cornetí a la Cobla
Orquestra La Principal de Calonge. Més tard, perfeccionà els seus coneixements amb els coneguts músics Josep Casanovas Peixero, de Palamós,
i amb l'Antoni Carbonell, de Sant Feliu de Guíxols. Aquest, en retirar-se,
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féu donació a l'Enric del seu fiscom marca Ramphone, que el deixeble féu
sonar al llarg de la seva carrera com a músic de cobla.
El 1957, havent deixat la Caravana, ingressà a l'altra cobla orquestra torroellenca, Els Montgrins. Seguiria al conjunt Bravo (1964) i, després d'un
breu episodi a la Cobla Baix Empordà, s'incorporà a la cobla local Foment
de la Sardana, també com a primer fiscorn. A més d'instrumentista, va
compondre unes 60 sardanes i uns quants ballables.

L'octubre de 1971, al setmanari Àncora, editat a Sant Feliu de Guíxols, s'hi
reproduïa el següent retrat: "Enric Vilà és un músic de raça i de bon tremp,
de figura més aviat plena i rostre rodanxó i afable. Es tracta d'un home
assenyat, pulcre, intel·ligent i comunicatiu... un fiscornaire de sòlida formació, músic molt conscient i responsable. La seva sonoritat era sempre
robusta i plena, però al mateix temps pastosa i dolça, rica en tota mena de
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matisos. Donada la fermesa de la seva figura i el seu gest, més aviat serè
i plàcid, en interpretar una sardana, per complicada que sigui, produeix
sempre una sensació de seguretat, equilibri i ponderació."
A banda d'ésser un excel·lent professional, l'Enric sobresortia per la seva
qualitat humana. Eugeni Molero el va descriure com a home senzill, cordial,
espontani i de tracte correctíssim, que practicava el do de l'amistat sense
distincions. Sovint se'l veia parlar amb la gent o participant en tertúlies
informals on regalava el seu abundós anecdotari.
Li agradava escriure i certament tenia una ploma fluïda i amena. La seva
firma solia aparèixer en butlletins d'aplecs i festes de moltes contrades, on
descrivia vivències i personatges; en les següents pàgines n'oferim una
petita mostra. Col·laborà a les revistes Proa, Presència i Canigó. Durant
anys prengué part en la confecció d'aquest Llibre de la Festa Major, en el
qual publicà diversos treballs que preparava amb molta cura.
El proppassat 8 d'abril ens deixà, havent complert noranta-cinc anys. Per
al seu enterrament escriví unes línies de comiat que es resolen amb aquest pensament: "La majoria de les persones són generoses, hi ha bona fe,
hi ha amistat i germanor sobre la terra catalana. El millor de la vida ho tenim
prop nostre, soIs cal recollir-ne l' essència i l'esperit".
Adéu Enric. Una abraçada.
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Programa d’una ballada de sardanes de la
Cobla Foment de la Sardana.
27 d’octubre de 1974
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Programa d’una ballada de sardanes de la
Cobla Foment de la Sardana.
1 de desembre de 1974
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Butlletí del Casal del Montgrí, núm. 28. Juny de 1983
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Butlletí del Casal del Montgrí, núm. 30. Setembre de 1984
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