
. ELS BALLS HUMORÍSTICS DE VILANOVA: UN EXEMPLE DE BALLS. ~,

DEGRALLES ,: '

Xavier Garcia enel seullibre sobreel Carnaval de

Vilanova recollí la celebració d'uns balls dits

"humorístics" queesfeien lesnits delsdissabteso

dels dimarts de Carnaval d'entre els anys 1885 i

1905.Al seuentendre,aquestsballs evidenciaren

el canvi d'estil que es manifestava llavors en el

Carnaval vilanoví, donat que no afavoririen la

participació indiscriminada de la població -enno

desenvolupar-sepels carrersdela vila, sinó enles

salesdeball de les diferents societatsde la vila- o

la correcció de modals. 1 Tanmateix, el que anem

adestacard' aquellesdiversionséselpaperdestacat

que hi adquiriren les colles de grallers.

Ballades de poble

El fil argumental d'aquelles celebracions residia

enparodiar elstradicionalsballs depoble,habituals

aleshoresel migdia-tarda de les festesmajors de,

per exemple, Cubelles, Sant Pere de Ribes o

~
Cunit. En aques.t sentit, les sales de ball

s'enramavaven com si fossin ie:splaces majors

d'aquelles poblacions i en el transcurs de les

vetllades se subhastavencoques i ballades. Ben

explícita resulta aquestanota 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. "2

Consultada la crónica d' aquella sessió de ball,

aquesta ens assenyala que també podia formar

part del número l'imitar seguicis de festa major,

ambautoritatsmunicipalsi algunadansatradicional

D'esquerra a dreta podem veure aEduard Varicat, Joan Jané, Jaume Vidal i Josep Vemat, Grallers del Baix Penedés,

el mes d'octubre de 1980 a la Rambla de Vilanova. Foto: G. GÜel1.



-en aquestcasun ball debastons-.Així mateix, la

nota també comenta que l' animació musical solia

anar a cárrec de colles grallers -com SUCCelaen

els pobles abans citats-, tot i que també no es

desestimava I'alternanca de programa amb les

bandeso les orquestresde la vila -com end' altres

sessionsde ball d'arreu-. El text al qual hem fet .

menció ésel següent: "Como habíamos indicado

en números anteriores, el salón del Casino

Artesano ofrecia 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 numerosísima concurrencia

allí congregada."!

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

Balls de gralles

Tot i que la gralla és un instrument musical que

destacapel seu lligam intrínsec amb un conjunt

d'exercicis que esrealitzen, sobretot, en espaisa

l' aire lliure -moixigangues, castells id' altres-, les

colles de grallers anaren animant sessions de
rballables enel transcursdel segleXIX. Aquest fet

es produí ja que els grallers saberenacoblar als- .
seusrepertoris uns ritmes ques'anarenintroduint

aleshores-valsos,polques,americanes,pas-dobles

i d'altres-, alhora que l~ construcció d'uns nous

modelsd~instrumentshoanarenpermetent.Durant

l'últim terc del segle XIX les-primitives gralles
,

seques donaren pas a les de claus -també

anomenadesllargues o dolces-, que ampliaven la

tessitura diverses 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 JosepCasellas

i Batet, fill d' Albinyana, perodesdej oye establert

a Vilanova. 5Així mateix, els antics timbals de

fusta i tensors de corda foren sent substituits per

uns altres fets de llautó i ambun sistemade tensat

de les pells amb palometes, que possibilitaven

l' obtenciód'un somésproporcionat. EIsrepertoris

s'anarenenriquint, per exemple, enencarregar-se

composicions amúsics deprestigi o enadaptar-se

temes de moda.

Una colla elemental de grallers la integren dues

gralles -fent laprimera i la segonaveu- i un timbal,

mentre que lescolles especialitzadesenballables

acosturnarena afegir una tercera gralla -que feia

la veu baixa, fins i tot es construiren gralles

expressamentper aquestaveu- i, en ocasions, un

segontimbal. Aquesta disposició detres gralles i,

com amínim, un timbal adquiriria elmajorprestigi

dins el món de la gralla.vde tal manera que

esdevindria quasi la única solució musical de tots

elsactesdefestaenllocs onelsrecursoseconómics

eren escassos-estempensant sobretot en el món

rural-oUna notadel Carnaval deVilanovade 1890

ho resumiria humorísticament en parlar

d' "orquesta depell i bufera. "Tot i aixó, també

sorgirien arreu veus discrepants, argumentant

"que no contentos los grallers confalsificarnos

como nos han falsificado los instrumentos

tratan ahora de hacer lo propio con la música

que les es caracteristica.í"

Orquestresde pell i bufera al Carnaval de
Vilanova

Parodiant-seenels"balls humorístics" lesballades

dutes a terme en llogarrets, no ens hauria

d' estranyar que es contractessin "acreditadas

dulzainas con sus correspondientes

tamborillos. "9

Una delesagrupacionsquehi intervingué fou "la

celebérrima Banda de dulzainas de San Jaume
...... ~.



D'esquerra adreta Joan Domingo, Albert Jané i JosepSonet, Grallers del Vendrell, a la Festa Majorde Sitges·
de l'any 1981. Foto: G. GÜell.

deIs Domenys ", emparaulada pel Círculo de la

Juventud Villanovesa l'any 1887.10Aquesta

colla deuria ser la dels Gonsers, una agrupació

familiar queesconeguépel sobrenomdel seucap

de colla. Quaranta anys més tard -el 1927-, els

Gonsers foren entrevistats durant una missió de

recerca de l'Obra del Canconer Popular de

Catalunya. La lectura d' aquestdocument exposa

que la colla la composaven tres grallers -primer,

segon i baix - i un tabaler. Les sevesgralles eren

de claus, unes Casellas,mentre que el seutimbal

era dels de llautó i fet pel vendrellenc Francesc

Badia i Vendrell. Així mateix, en aquest text

tambéescomentaque,amésdelstocstradicionals,

els Gonsers tenien un gran repertori de "balls i
danses modernes de les quals cal dir que

to(caven) a desdir especialment en les

festes de carnestoltes, per les quals sembla que

teni(en) una certa preferencia. "11D'altra banda,

segonsrecents investigacions, aquestaformació

erade duesgralles i un timbal entre 1885i 1910-

quan actuaren a Vilanova per Camaval-."

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

emparaulava la "Banda de dulzainas de la

regia capital de Vilubi (alias plá de

Vilafranca). "14El ball deLa Primavera de 1890

s'anuncia que aniria a cárrec de la "Banda

militar "La Villanovesa ", alternando, para no

perder la costumbre con las renumbradas y

ruidosas "dulzainas ", que tantos dolores de

cabeza proporcionaron el año pasado,

titulados Los Sauments de Puig-

Montgros. "15DeLa Villanovesa en va formar

partFrancescToldrá iCarbonell,dequi esconeixen

temesper a gralla. La sessiódel 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 popularitzats de les operes Guillem

Tell, deG.Rossini, i El Profeta,deG. Meyerbeer.16

Amb els de Cubelles hi anaven dues gralles."

Per la sevapart, el ball del Niu Guerrer de 1893

aná a cárrec de les "aplaudidas dulzainas de



San Saturnino de Noya "Los esgarrapats" que

tan celebradashansido entodaspartes, "18mentre

que l'any 1894 al Casino Artesano s'esperava

l'actuació de "las tan renombradas dulzainas

deis «Parets de San Vicens" -guanyadores del

concursdegrallesdeValls de 1885-,conjuntament

amb la Banda de Música de la Casad'Empara."

En relació a aixó, volem destacarque amb els de

la Casa d'Empara hi intervenia Josep Olivella i

Queraltó, dequi tambéesconeixen composicions

per a gralla, les primeres datadesaquell mateix

any.

Quatre mots finals

Hem pretés exposar que en la cultura tradicional

i popular les practiques no són perpetues,ja que,

sensedeixar-sedecomplirunamateixa 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 anarendonant pas 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 afanenpara los tontos. "20

Així mateix, també hem volgut

presentar que les colles de grallers

forenunadelesformacionsmusicals

que saberen encaixar en aquests

canvis,unsmúsicsque,alhora,també

haguerende "revolucionar-se" , en

haver de modificar els seus

instruments, a més dels 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

compositors,i donarcontinuítat ales

scssionsdeballs degralles-, malgrat

,que en certs sectors locals es

desconsiderésel món de la cultura

tradicional-per exempleenocasions

en les files republicanes-federals-"

i el to peioratiu que adquiririen al

final aquellesballades deCarnaval:

"¿No es hora todavía de que las

sociedadesque en algo estimen su

buen nombre y decoro, acaben de

una vez con esemal llamdo "baile

humorístico", en vista del carácter

descocadoy feo que ha tomado de

algún tiempo á esta parte?22

D'esquerra a dreta Miquel Gonzalez, Xavier PlanesJoanMasip i Joan
Daniel Tutusaus, Grallers de l'Acord, als Jardins de SantaTeresa, al
Museu Balaguer, en l'acte de cloenda de I'Estiu Musical Internacional
el22 d'agost de 1982.Foto:G. 'Güell.
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