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Mor Ramon Genís, del Grup de Folk
i Els Baldufes
El músic va participar a l'històric Festival Folk al Parc de la Ciutadella el maig de
1968

Ramon Genís | Arxiu Ramon Genís

Aquest divendres ha mort Ramon Genís, històric component del Grup de Folk i d'Els Baldufes. Ho
ha explicat Jordi Roura, músic, periodista i company a les dues formacions: "Aquest matí ens ha
deixat en Ramon Genís. Ramon Joan Genís Abel va ser amic i company d'aventures musicals
com el Grup de Folk (1968-69) i Els Baldufes (1969-70). El seu violí heterodox que hagués
fascinat en Pascal Comelade, sonava en el disc Folk-2 a la cançó "Dunlai" de Jordi i la Trepa i "A
Gironella" de Pau & Jordi. La seva veu donava les rèpliques agudes a moltes cançons més. En
un segon pla del món de la fama, no tindrà ressò ni cap obituari als diaris però va ser un element que
en aquells anys 60 era dalt de l'escenari i va contribuir a l'èxit del folk. El recordarem amb afecte.
Adeu, amic Genís!"

L'entrada de Genís al món de la música va ser a través de Jordi Roura, amb qui havia muntat el
grup Jordi i la Trepa al costat de Ramon Armadàs i Àngel Ciriza. Aquesta formació, amb pocs
canvis, seria la base d'Els Baldufes, un dels grups que va sorgir després de la dissoliució d'El
Grup de Folk.
El debut amb el Grup de Folk es va produir la nit abans del cèlebre festival al Parc de la
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Ciutadella del maig de 1968, en la darrera etapa del col·lectiu. Després del seu pas pel Grup de
Folk va formar part d'Els Baldufes. La seva veu i el seu violí només es pot sentir en dos discos:
Folk 2 (Als 4 Vents, 1968) del Grup de Folk i a l'únic EP d'Els Baldufes (Als 4 Vents, 1969).
Després de deixar la música es va instal·lar a la plana de Vic per exercir la pagesia. Primer a
Sant Pere de Torelló; posteriorment, a Santa Eulàlia de Riuprimer i, finalment, a Gurb.
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