
AGRAÏMENT PREMI AGUSTÍ BORGUNYÓ ( MARC TIMÓN BARCELÓ ) 
 
Bona nit a tothom. En primer lloc, voldria excusar la meva presència avui amb tots vostès, 
és una veritable llàstima no poder ser aquí compartint aquesta magnífica vetllada. Sempre 
em diuen que amb el meu pare ens assemblem molt en molts aspectes, tot i que jo 
considero que encara em falta moltíssim per arribar a ser algú com ell, així que, d’alguna 
manera, serà com si jo hi fos. En tot cas, pensaments familiars íntims a banda, qui millor 
que els meus pares per representar-me i per fer-los arribar aquestes paraules 
d’agraïment. 
 
No sóc gens amant dels tòpics, però en aquest cas no tinc més remei. Rebre aquest 
premi, sobretot a la meva edat, representa un gran honor. Com sempre he pensat 
respecte els guardons, se’m fa estrany que algú pensi en mi per merèixer quelcom. El 
meu món és la música i fer música, escriure-la, interpretar-la, dirigir-la, ensumar la 
fragància de fusta dels instruments, endevinar-ne les entremaliadures en la solitud d’una 
nit al piano per viure-les, endimoniades, unes setmanes després en una sala de concert... 
sempre en un procés que neix en la més absoluta intimitat per acabar esdevenint públic. 
Fer música és ensenyar qui ets sense mentides ni distraccions, sense palla ni roba, 
completament nu, sense trampes. És per això que quan aquesta nuesa esdevé pública 
sents un plaer indescriptible quan a algú li pot agradar (i també desagradar, simplement 
provocar l’emoció en la persona), i quan algú, com és aquest cas, a més a més, pot 
creure important destacar-la. 
 
Un premi és quelcom completament subjectiu, una convenció entre persones, un criteri 
diferent d’un altre igualment lloable... en definitiva, una opinió. Però un premi fa il·lusió. La 
il·lusió és dels béns més preuats en els nostres dies i en la nostra societat, la qual n’està 
tan mancada. És per això que no pararé de reiterar-los el meu agraïment: il·lusió és 
energia per tirar endavant, per seguir l’estrella amb convicció encara que tot costi. Il·lusió 
és estar content i vostès me n’han fet molt. Il·lusió és somriure, i que bonic que és 
somriure! Gràcies. Jo sempre em mantinc de peus a terra, essent jo mateix el primer a 
fotre’m cop de bastó si cal, a ser crític i exigent fins a límits gairebé malaltissos, a creure 
en els continguts més que en les formes. I cap guardó canvia qui ets, per bé o per mal. 
Però sí que carrega les piles, sí que t’omple de confiança i sí que posa a lloc molts 
sentiments dins teu. 
 
A més a més, l’alegria m’és encara més plena contemplant el nom que porta aquest 
premi: Agustí Borgunyó. El sentit de la humilitat es ruboritza, dins meu, quan veu que 
m’han fet mereixedor d’un guardó que porta el nom de tan gran i admirat mestre. No és la 
meva intenció, ara i aquí, fer una dissertació sobre l’estat actual del món de la cobla. És 
curiós el fet que molta gent pensa que em coneix i que tinc una manera de pensar, i en 
canvi se sorprendrien de descobrir que la realitat és la diametralment oposada, el més 
absolut contrari. Hom pensa que amb la cobla faig música moderna, diuen que 
innovadora, diuen que subversiva, diuen que trencadora... fins i tot hi ha qui m’ha dit que 
vull destruir o enfonsar la sardana. No és cert. Jo sóc un fervent admirador dels grans 
mestres del segle passat: Lamote de Grignon, Joaquim Serra, Eduard Toldrà, Juli Garreta, 
Fèlix Martínez i Comín, Josep Maria Ruera, Josep Maria Bernat, i evidentment, Agustí 
Borgunyó. Aquests sí que son moderns, encara que els pugui semblar contradictori 
perquè van viure ja fa molt temps. Molta de la música per a cobla que avui en dia es fa 
amb l’etiqueta de moderna no ho és. Com diria aquell: “que no nos embauquen”. Els 
antics segueixen essent més moderns que nosaltres. No troben sorprenent i revelador 
que avui en dia, Juli Garreta, sigui essent més modern, encara, que tots nosaltres? Sovint, 
en l’actualitat, s’elaboren programes de música per a cobla seguint el criteri d’autors vius i 



autors morts. I als autors vius se’ls pressuposa que són moderns, pel sol fet de ser vius. 
No senyors. En aquest sentit, jo m’he dedicat a captar l’essència dels clàssics i traslladar-
la al meu món interior, al meu univers musical. Ells són permanentment presents en mi i 
d’ells parteixo en tot moment, com un far impertorbable que, per més que apreti la 
tempesta, sempre et mostra el port. 
 
Borgunyó és un d’ells, un dels grans. Per més inri, coses del destí, jo aquest any també 
seguiré les seves passes i el proper setembre començaré una nova vida a Estats Units, a 
Los Angeles, anhelant que a Hollywood tinguin un foradet per un català que compon 
sardanes. I, com l’estimat Borgunyó, des d’allà seguiré treballant i escrivint per a la cobla. 
Ell enviava les partitures per correu, amb el perill que això comportava que no es 
perdessin pel camí o que fessin mala fi al fons de l’oceà. Jo, amb l’e-mail i internet, ho 
tindré més fàcil. I no m’aturaré, perquè m’estimo la cobla i aquests instruments, aquesta 
barreja tan fantàstica entre allò intel·lectual i allò salvatge autòctona del nostre país i que, 
per desgràcia, mimem tan poc. Segurament me l’estimo d’una manera diferent que molts 
de vostès. Qui arriba a comprendre de quina manera me l’estimo, m’arriba a comprendre 
a mi i la meva música, i tot esdevé diàfan com un dia atramuntanat de primavera. Les 
qüestions patriòtiques, si bé que bullen amb la màxima efervescència dins meu, mai les 
he sentit relacionades amb la cobla ni amb la sardana. És una música tan rica que hauria 
de valer per sí sola. És més, si durant uns anys van ser un fantàstic element de 
resistència i de lluita per a la nostra identitat, actualment li són una llosa. Com a país ens 
costa moltíssim acceptar-nos com som, tenim molts problemes d’autoestima, i la societat 
tendeix a veure la cobla i la sardana (que són coses diferents) com a quelcom ranci 
ancorat al passat. Això, estimats, ho hem de canviar. Cada nota que escric per a la cobla 
és una lluita permanent per aconseguir-ho, una militància romàntica que farà que, visqui 
on visqui, sempre hi sigui i, fent-me els cops de cap a la paret que calguin, buscaré 
sempre dignificar-la i portar-la a la seva màxima expressió. 
 
No voldria allargar-me més, que això ja sembla un míting i no en tinc cap intenció, que per 
les municipals encara falten algunes setmanes... Vull acabar donant les gràcies als meus 
pares, l’element més essencial de tot plegat. La seva educació ha estat crucial, la clau 
que sigui on sóc. La seva capacitat d’infringir-me perseverança, treball i esforç (valors que 
avui en dia sembla que estiguin prohibits) m’ha dut a superar-me, m’ha fet inquiet a tot allò 
que m’envolta, i m’ha fet no defallir mai amb el seu suport incondicional. Han estat els 
millors mestres, i mai els estaré prou agraït. 
 
Tan agraït, també, com els estic a tots vostès, per donar-me, avui, aquest reconeixement, 
i per tenir la santa paciència d’escoltar aquestes reflexions (de fet, poden donar gràcies 
que no hi sóc perquè en persona encara ho hauria fet més llarg i tot això que s’han 
estalviat...). Recapitulant, els deia que els mostro la més sincera gratitud, de part d’un 
compositor que se sap molt jove, molt humil, i que tot just això només acaba de començar, 
i que encara queda molt per treballar. I és que, com saben, tot està per fer i tot és 
possible. 
 
Moltes gràcies! 
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