
ELS BALLS HUMORÍSTICS DE VILANOVA: UN EXEMPLE DE BALLS

DEGRALLES

Xavier Garcia en el seu llibre sobre el Carnaval de
Vilanova recollí la celebració d'uns balls dits
"humorístics" que es feien les nits deis dissabtes o
deis dimarts de Carnaval d'entre els anys 1885 i
1905. Al seu entendre, aquests balls evidenciaren
el canvi d'estil que es manifestava llavors en el
Carnaval vilanoví, donat que no afavoririen la
participació indiscriminada de la població -en no
desenvolupar-se pels carrers de la vila, sinó en les
sales de ball de les diferents societats de la vila- o
la correcció de rnodals.' Tanmateix, .el que anem
a destacar d' aquelles diversions és el paper destacat
que hi adquiriren les colles de grallers. 1

Cunit. En aquest sentit, les sales de ball
s'enramavaven -com si fossin les place s majors
d'aquelles poblacions i en el transcurs de les
vetllades se subhastaven coques i ballades. Ben
explícita resulta aquesta nota de 1888: "La Junta

, '

del Casino Artesano ha contratado para la
subasta de tortas, en el gran baile humorístico
que tendrá lugar la noche del martes próximo,
á los celebrados 'Fort y Torrents, conocidos
por Megaterio y Butxacas respectivamente. El
. Salón de la expresada sociedad estará
convertido en una plaza del pueblo ó aldea,
cuyo adorno ó decorado, se nos dice ha de
llamar la atención de la concurrencia, que es

de presumir ha de ser muy numerosa. "2Ballades de poble

El fil argumental d'aquelles celebracions residia
en parodiar els tradicionals balls de poble, habituals
aleshores el migdia-tarda de les festes majors de,
per exemple, Cubelles, Sant Pere de Ribes o

Consultada la crónica d'aquella sessió de ball,
aquesta ens assenyala que també podia formar

. part del número l'imitar seguicis de festa major,
amb autoritats municipals i alguna dansa tradicional

D'esquerraa dreta podem veure a Eduard Varicat, JoanJané, JaumeVidal iJosep Vernat, Grallers del Baix Penedés, '
el mes d'octubre de 1980 a la Ra"mbla de Vilanova. Foto: G. GÜel1.
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-en aquest cas un ball de bastons-. Així mateix, la
nota també comenta que l' animació musical solia
anar a cárrec de colles grallers -corn succeia en
els pobles abans citats-, tot i que també no es
desestimava l'alternanca de programa amb les
bandes o les orquestres de la vila -corn en d'altres
sessions de ball darreu-. El text al qual hem fet
menció és el següent: "Como habíamos indicado
en números anteriores, el salón del Casino
Artesano ofrecía el aspecto de una plaza de
pueblo, en medio de la cual se subastaban
tortas por el célebre Megaterio al propio
tiempo que debían ejecutar las dulzainas
colocadas- en el proscenio... ... Media hora
antes de empezar los bailes ósea á las 9
proximamente salieron á recorrer la población
las dulzainas de una y otra sociedad,
precedidas las del Casino Artesano, de un
buen número de jóvenes disfrazados
representando un Ayuntamiento rural y danza
popular conocida por "palitroques ", en cuya
forma entraron también en el salón, donde les
fueron tributados los correspondientes
honores por la numerosisima concurrencia
allí congregada. "3

D'altra banda, també s'havia organitzat a redós
d 'aquestes • celebracions "una comparsa
compuesta de hombres y mugeres, la que, á la
luz de numerosas antorchas y al son de una
nutrida banda popular, recorrerá las
principales calles de lapoblacion, "com instaurá
el Centro Artesano el 1892.4

Balis de gralles

Tot i que la gralla és un instrument musical que
destaca pel seu lIigam intrínsec amb un conjunt
d'exercicis que es realitzen, sobretot, en espais a
l' aire lliure -moixigangues, castells id' altres-, les
colles de grallers anaren animant sessions de
ballables en el transcurs del segle XIX. Aquest fet
es produí ja que els grallers saberen acoblar als
seus repertoris unsritmes que s' anaren introduint
aleshores -valsos, polques, americanes, pas-dobles
i d'altres-, alhora que la construcció d'uns nous
models d' instruments ho anaren permetent. Durant
1'últim terc del segle XIX les primitives gralles

.'

seques donaren pas a les de claus -tarnbé
anomenades llargues o dolces-, que ampliaven la
tessitura di verses notes per avall, i que, a més,
també pretenien perfeccionar la interpretació de
les notes alterades. Les primeres gralles llargues
hom les atribueix a la invenció de Josep Casellas
i Batet, fill d' Albinyana, pero des de jove establert
a Vilanova. 5Així mateix, els antics tirnbals de
fusta i tensors de corda foren sent substituíts per
uns altres fets de llautó i amb un sistema de tensat
de les pells amb palometes, que possibilitaven
l' obtenció d 'un so més proporcionat. Els repertoris .
s' anaren enriquint, per exemple, en encarregar-se
composicions a músics de prestigi o en adaptar-se
temes de moda.

Una colla elemental de grallers la integren dues
gralles -fent la primera i la segona veu- i un timbal,
mentre que les colles especialitzades en ballables
acostumaren a afegir una tercera gralla -que feia
la veu baixa, fins i tot es construiren gralles
expressament per aquesta veu- i, en ocasions, un
segon timbal. Aquesta disposició de tres gralles i,
com amínim, un timbal adquiriría el majorprestigi
dins el món de la gralla.ide tal manera que
esdevindria quasi la única solució musical de tots
els actes de festa en 1I00son els recursos económics
eren escassos -estem pensant sobretot en el món
rural-o Una nota del Carnaval de Vilanova de 1890
ho resumiria humorísticament en parIar
d' "orquesta de pell i bufera. "Tot i aixó, també
sorgirien arreu veus discrepants, argumentant
"que no contentos los grallers con fa lsifica rnos
como nos han falsificado los instrumentos
tratan ahora de hacer lo propio con la música
que les es caracteristica.:"

Orquestres de pell i bufera al Carnaval de
Vilanova

Parodiant-se en els "balls humorístics" les ballades
dutes a terme en llogarrets, no ens hauria
d'estranyar que es contractessin "acreditadas
dulzainas con sus correspondientes
tamboril/os. "9



. .
D'esquerra a dreta Joan Domingo, Albert Jané i Josep Sonet, Grallers del Vendrell, a la Festa M~jor de Sitges

'de l'any 1981. Foto: G. GÜell.,

dels Domeny~ ", emparaulada pel Circulo de la
Juventud Villanovesa l'any 1887,10 Aquesta
colla deuria ser la dels Gonsers, una agrupació
famidar que es conegué pel sobrenom del seu cap
de colla. Quaranta anys méstard -el 1927-"els
Gonsers foren entrevistats durant una missió de) .
recerca de l'Obra del Canconer Popular de
Catalunya. La lectura d'aquest document exposa
que la colla la composaven tres grallers -primer,
segon i baix- i un tabaler. Lés seves gralleseren
de c1aus,unes Casellas mentre que el seu. timbal
era dels de lla~t~ i fet pel vendrellenc Francesc
Badia i Vendrell. Així mateix, en aquest text '
també es comenta que, amés dels tocs tradicionals,
els Gonsers tenien un gran repertori de "balls i
.danses modernes de les quals cal dirque
to( caven) a desdir especialment en les
festes de carnestoltes, per les quals sembla que
teni( en) una certa preferencia. nll D'altra banda,
segons recents investigacions, aquesta formació
era de dues gralles i un timbal entre 1885 i 1910-
quan actuaren a Vilanova per Camaval-.!'r .

Per un altre cantó, també sabem que el Casino
. Artesano contractá el 1889 "á los justamente

reputados gaiteros, hermanos Vilaseca, de
Bonastre, con la correspondiente pareja de
tamboriles, "13a1hora que La Primavera
ernparaulava la "Banda de dulzainas de la
regia capital de Vilubi (alias plá de
Vilafranca). "14 El ball de La Primavera de 1890
s'anuncla que aniria a cárrec de la "Banda

. I

militar "La Villanovesa ", alternando, para no
perder la costumbre con las renumbradas y
ruidosas "dulzainas ". que tantos dolores de
cabezá proporcionaron el año pasado,
titulados Los Sauments de Puig-
Montgros. "15De La Villanovesa en va formar
part Francesc Toldrá i Carbonell, de qui es coneixen
temes per a gralla. La sessió del Centro Artesano
d'aquell 1890 l'animaria "la Banda Municipal
de grallas de Cubellas y una acreditada Música
de viento de esta villa." Els cubellencs foren
anunciats amb el compromís d' interpretar
fragments popu1aritzats de les operes Guillem
Tell.de G. Rossini, i El Profeta, de G. Meyerbeer, 16
Amb els de Cubelles hi anaven dues gralles."

Per la seva part, el ball del N iu Guerrer de 1893
aná a cárrec de les "aplaudidas dulzainas de



San Saturnino de Noya "Los esgarrapats" que
tan celebradas han sido en todas partes, "18mentre
que l'any 1894 al Casino Artesano s'esperava
I'actuació de "las tan renombradas dulzainas
deIs «Parets de San Vicens "-guanyadores del
concurs de gralles de Valls de 1885-, conjuntament
amb la Banda de Música de la Casa d'Empara."
En relació a aixó, volem destacar que amb els de
la Casa d 'Empara hi intervenia Josep Olivella i
Queraltó, de qui també es coneixen composicions
per a gralla, les primeres datades aquell mateix
any.

Quatre mots finals

Hem pretés exposar que en la cultura tradicional
i popular les practiques no són perpetues, ja que,
sense deixar-se de complirunamateixa funció, els
exercicis van sent succeits per uns altres per
circumstáncies, influéncies, interessos, etc. En
aquest sentit, durant el segle XIX uns ritmes de
ballables anaren donantpas a uns altres, malgrat
l' enyor d 'uns pel fet d' arraconar-se, per exemple,
"nuestro característico, ball rodó" i la seva
crítica a "esto de estar mano á mano una
pareja y cuchichear toda la danza dejando
que los músicos se afanen para los tontos. "20

Així mateix, també hem volgut
presentar que les colles de grallers
foren una de les formacions musicals
que saberen encaixar en aquests
canvis, uns músics que, alhora, també
hagueren de "revolucionar-se" ,en
haver de modificar els seus
instruments, a més deIs seus

; repertoris, per acoblar-s 'hi.

Finalment, no volem deixar de
destacar la notorietat de Vilanova
en les innovacions en el món de la
gralla -en aportar l'inventor de les
noves gralles idos destacats
composi tors, i donar continuitat a les
scssions de balls de gralles-, malgrat
·que· en certs sectors locals es
desconsiderés el món de la cultura
tradicional-per exemple en ocasions
en les files republicanes- federals-"
i el to peioratiu que adquiririen al
final aquelles ballades de Carnaval:
"¿No es hora todavía de que las
sociedades que en algo estimen su
buen nombre y decoro, acaben de
una vez con ese mal llamdo "baile
humorístico ", en vista del carácter
descocado y feo que ha tomado de
algún tiempo á esta parter,"

D'esquerra'a dreta Miquel Gonzalez, Xavier Planes Joan Masip i Joan
Daniel Tutusaus, Grallers de l'Acord, als Jardins de Santa Teresa, al
M useu Balaguer, en I'acte de cloenda de l'Estiu M usicallnternacional
el 22.d'agost de 1982. Foto: G. GÜel1.
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