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Mita Casas

Els qui no

estan familiaritzats

amb el seu so diuen

d'ella que és trenca-

da, desafinada i estri-

dent. Pero sigui com sigui,

és difícil imaginar una festa

popular a les nostres terres

sense I'acompanyament de la

melodia de la gralla i del seu fidel
timbal. Balls populars, bestiari, cas-

tells o falcons cornlnen de la mo de

col les de grallers, que esdevenen per a

ells una pauta musical sense la que seria

molt difícil, i en molts casos absurd, que

es desenvolupessln,

COM SONA lA GRAllA

TotsI'hem sentida pero som pocs els qui

I'hem pogut tenir entre les rnons, La gra-

110és poc més que una fusta amb un

forat conlc a I'interior que amplifica el so

que produeixen dos petits trossos de

canya en vibrar, Elsforats que té fan que

el so es produeixi més o menys Iluny de

lescorwes. Com més a prop, més agudes

seran les notes i a mesura que ens allun-

yem obtindrem sons més greus, La gralla

es compon de tres parts: en primer Iloc

trobem I'inxa, anomenada també canya

o Ilengüeta, que és formada per dues

paletes de canya que vibren en bufar. Els

Ilavis del graller també han de fer una

pressió sobre aquesta lnxo Aquesta Ilen-

güeta es colloco sobre una estructura

metólllco que s'anomena tudell o bro-

quet i que serveix per encaixar-ho amb

la part de fusta que coneixem com a

gralla i que conté els forats que s'han de

tapar amb els dlts:

S'han de diferenciar dos tipus de gralla:

la gralla seca o curta i la gralla de clous.
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que també es coneix amb el nom de

gr~lla Ilarga o delco, Aquesta és una

evolució de la gralla curta: s'ha allargat

per poder-hi afegir més notes greus,

él$; ORiGEN$
DE lA G~ALLA.
TARRAGONA.

PENEDES l'
GARRAF

L'origen de

qualsevol

instru-

ment

no pot

deslligar-se

de la seva
historia social.

De toto manera,

és difícil determi-

nar un origen ciar de

la gralla, que sembla

que és el resultat de dife-
rents ínñuencíes. Hi ha teo-

ries que apunten que prové

de la cultura greco-Ilatina,

D'altres situen el seu origen al

nord d'Afrtco. Aquesta teoria sobre

una procedencia mora de la gralla.es -

basa en el tipus de fusta amb que es

feien les primeres gralles (banús) i amb la

seva sernblonco amb els instruments

típics del Morroc.

A Catalunya, la gralla va fer la seva apa-

rició al món rural de la zona del Camp

de Tarragona, el Penedes, el Iorroqonés i

el Garraf. Un instrument que feien servir

els postors. idoni per ser tocat en espais

oberts i perque ja dominaven la fabrica-

ció d'altres instruments de vent.

lES PRIMERES GRALLES
VllANOVINES:

D'UNA ALARMANTE
CHIRIMfA A UNA MÚSICA
ATRONADORA E INFERNAL,

A Vilanova i la Geltrú la primera data on

es parla clarament de lo. gralla se situa

al 1839 amb l'ocornpcnvornent deis

entremesos. De tota manera, no es pot

dir que el so del gralla fos gaire ben con-

slderot. musicalment porlont. A mitjans

del segle XIX,el "Diario de Villanueva" ,

fent referencia al Corpus de 1851, deia

que "Losgigantes y la tarasca salieron ya

desde la mañana a recorrer las calles

acompañados de la alarmante chirimía

con su inseparable tamboril","

("Nosaltres, els grallers", póq. 24), Més

cruel encara era el redactor del mateix

diari quan, en referencia a la Pasqua

Florida del 1851, demanava mise-

ricordia per a aquells que ja eren

al Ilit i havien estat obligats a

escoltar una "música atro-

nadora, por no decir infer-

nal",

Sortosament, la

gralla va anar

adquirint un

prestigi

q u e

e n s
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porta a parlar d'una época d'or que

situem entre I'últim quart del segle XIX i

els primers quinze anys del segle XX. Eren

grallers sense formació musical. que

tocaven d'oido. Les colles gralleres van

cornencor a proliferar, La lógica rivalitat

entre colles va fer que es procurés per-

feccionar I'instrument. I no només els

grallers,També els timbalers van voler fer

evolucionar el seu instrumento Arrel

o'olxó. les diferents colles de grallers van

plantejar-se millorar també el nivell inter-

pretatiu i moltes d'elles van arribar un

bon reconeixement popular.

Desprésdel seu reconeixement, la músi-

ca de la gralla també va arribar a des-

pertar un interés popular, sobretot des-

prés que a Valls hi tingués Iloc el primer

concurs de grallers el 1885, També a

Vilanova i la Geltrú es convocó un con-

curs d'aquestes característiques al 1902

que, tal i com mostra el seu programa,

va fer-se a la plcco de l'Estació.

Potser un deis grallers vilanovins amb

més prestigi va ser Leandre Noya. Pagés,

va aprendre a tocar la

gralla de manera

autodidacta a I'e-

dat de nou anys.

Va tenir una colla

próplo. que es

feia dir la Colla

deis Leandres,

amb compo-

nents ensenyats

per ell mateix.

El so de la gralla sempre és present en les festes de casa nostra (foto: C. Castro)

DE LA DECADENCIA DELS
ANYS 20, AL RESSORGIMENT

DE LA GRALLA

L'entrada de nous tipus de música com

les orquestres americanes o la importa-

ció de diversos balls europeus van fer,

juntament amb el desinterés per tot alió

tradicional. que la gralla entrés en una

etapa d'oqonlo. Tampoc la transmissió

familiar va servir per fer continuar la tra-

dlcló: Erenels anys 20, La guerra, al 1936

va acabar d'enfonsar qualsevol intent

de modernització de la gralla que s'ha-

gués pogut donar, Catalunya comptava

només amb poc més de 10 grallers i 7

timbalers. I va ser precisament en un

poble del Garraf, a Sitges,on es va plan-

tejar una solució per revifar la gralla. El

1952s'hi va crear una escola on s'impar-

tien classes de gralla. I aquest fer va ser

el primer esglaó per la recuperació de la

gralla, que poc a poc s'anava consoli-

dont, Un altre fet important per aquest

ressorgiment va ser I'aparició del primer

número de la revista Gralla, que va edi-

tar la Secció Folklórico de la Societat

Coral La Unió vllcnovmo. A partir d'oqui.

trobades de grallers, metodologies i

materials destinats a I'ensenyament

d'instruments tradicionals o la creació

del Seminari d'Ensenyament

d'lnstruments Tradicionals (SEIT)ajudaren

a la gralla a remuntar el seu vol.

Un dels grallers vilanovins que més van

tenir a yeure amb aquesta revifalla de la

gralla -:0 ser Salvador Musté. Nascut a la

ciutat el 1~18, després de la guerra va

oconsequir fer escola d'aquest instru-

ment tradicional. Va ser amb ell que la

gralla va introduir-se al món indus-

trial (ell era treballador del tex-

til) i va deixar de ser

exclusivitat de

.¡,

I'ómbit rural. Amb elL també s'hi van

introduir un gran nombre d'immigrats

recents a Catalunya. Va ser a principis

deis anys 70,quan no quedaven grallers,

Just es creava la colla castellera deis

Bordegassos de Vilanova i hi havia

necessitat d'una colla de grallers, Musté

s'encarregó de formar aquesta colla

que va acompanyar els castellers

durant un bon nombre d'anys

Avui dio, a Vilanova i la Geltrú hi trobem

un bon nombre de colles de grallers: els

Grallers de l'Acord, els de Santa

Madrona, el Quartet del Bonaire, els

Grallers del Palmerar,els tlunotlcs. els de

Vitaca i els de la Peixateria Vello (o deis

Bordegassosde Vilanova).

LA CONSTRUCCIÓ
DE LA GRALLA

CONSTRUCTORS
VILANOVINS I FIRMES

REGISTRADES

La construcció de la gralla requereix

d'un cert període de reconeixement

entre el graller i I'instrument, una

etapa de reconeixement i d'a-

daptació entre ambdós.

Aquests constructors

de gralles no

acostumaven a

deixar cap

marca que els

identifiqués.

Només uns

pocs ho

feren,
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1. segons el ritual. cal que el graller surti

amb un brot d'alfóbrega, una planta

amb una olor mentolada, darrere I'orella

o al trau de la camisa. Sembla que la

seva funció requeia en espantar lesmos-

ques i els mosquits.A Vilanova i la Geltrú

encara es conserva la tradició d'iniciar

la cercavila que obre la Festa Major

amb molta gent que porta un brot

d'alfóbrega que, juntament amb i'aro-

ma de la pólvora, composen una olor

molt propia.

per oixó podem parlar d'alguns hlstórics

constructors vilanovins.

1842que arribó a Vilanova per treballar.

El1873tenia un taller al carrer de Soler,al

barri de Mar. Constru'ia horrnónlurns i

dolcolnes i en alguna de lessevesexpo-

sicions també va mostrar una gralla. Fou

delegat d'instruments musicals de

l'Ateneu Vilanoví. La seva marca va que-

dar enregistrada com J,Casellas-

Vilanova.

Magí Carreras i Fort, nascut a Vilanova i

la Geltrú el 1776 i torner de professió és

considerat el primer constructor de gra-

lIesCarreras, un segell propi que demos-

tra que la construcció de I'instrument

estava prou consolidada. Elseu fill. Magí

Carreras i Raventós, va continuar la pro-

fessió del seu pare. Amb la seva mort.

sembla acabada la fabricació grallera

de la marca Carreras.

Avui dia, Vilanova compta amb diversos

músics i constructors de gralles entre els

quals podem anomenar a Xavier

Orrlols. els instruments del qual porten la

marca Palmerar, o Pau Orriols, que

també sota la mateixa marca s'ha dedi-

cat a la construcció d'altres instruments

com la tenora o el flabiol.

GINJOLER,
. CANVA I

ALFABREGA.
RITUAL DEL

CONSTRUCTOR

Xavier Bayer, graller vila-

franquí. afirma que el

n:,ón de la gralla estó

erwoltot per components

naturals una mica mógics

i Ilegendaris. De cara la

construcció de la gralla

es considera que la fusta

de ginjoler és la millor.tot i

que el banús i el boix

també són prou ben con-

siderades. Si volem fer

una gralla de bona fusta

de ginjolE?rcal seguir tot

un ritual: ¿di tallar I'arbre

el mes de gener. quan hi

hagi lIuna vella, ,i tenir la

fusta a assecar uns

quants anys. Passatscinc

o deu onvs. ja podem

duroa terme la constrüc-

ció de la gralla.

Per tal d'elaborar l'inxo.

necessitarem canya. La

canya és molt delicada i

cal trobar-Ii el punt idoni:

ni massa seca ni massa

humida, ni massa dura ni

massa tova. Per olxó el

ritual graller recomana

collir-Ia el mes de gener

en lIuna plena.

LA GRALLA ALS CASTELLSVilanova i la Geltrú també va veure for-

mar-se un altre constructor de gralles

que ha quedat inscrit a la historia. Josep

Casellas Batet va ser un fuster nascut el

Potser una de les activitat més en yoga

on hi intervé la gralla són els castells.

00000
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Molts pensen que la música del toc de

castell és simplement un acompanya-

ment que ajuda a fer més festiva una

diodo. Contróriornent. la música de la

gralla és un elements indispensable a

I'hora de muntar un castel!. Sobretot pels

castellers del peu de la construcció, que

no poden veure I'estructura i han de

guiar-se per les diferents tonades que

surten de la gralla i que corresponen a

parts diferents del castel!. De tet. tota

diodo castellera consta de 4 tocs bóslcs:

El toc de matinades: Esfa de bon matí

els dies que hi ha castells. Els grallers

passen a despertar tots els castellers i la

població en general amb el seu so.

El toc de vermut: Acabada I'actuació

castellera, al migdia i abans d'anar a

dinar, la gralla agafa un ritme de pasdo-

ble que serveix per celebrar I'exit caste-

lIer de la jornada.

El toc de processó: Acompanya els cas-

tellers que assisteixen a la processó. Té

un toc greu i solemne.

Pero el toc per excel-lenclo és el toc de

~astell. És igual en castells i en pilars.

Cornenco avisant a costellers i especta-

dors de ploco, Després,marca la pujada

del castell i culmina amb el toc d'aleta

que indica que I'enxaneta ja ha carre-

gat el castell.

VULL APRENDRE A TOCAR
LA GRALLA: L'EMIT

Vilanova i la Geltrú compta amb una de

les úniques escoles catalanes, excep-

tuant l'Aula de Musica Tradicional. on

s'imparteixen cursos d'instruments tradi-

cionals com la gralla. Estracta de l'EMll

l'Escola de Música d'lnstruments

Tradicionals, que cornporteix I'espai de

l'Escola Municipal de Música a la Zona

XXI i que funciona des de fa 2 anys. El.

projecte de latcreació d'aquestoescola

va sorgir de la iniciativaydels Grallers de

l'Acord i de l'Agrupació de BallsPopulors-

de Vilanova. A I'escola no s'hrjrnportet-

xen classes sense solfeig ni sense una

. aportació d'entorl'l fRlkloric.Actualment,

a I'EMITs'hi poden cursor primer, seg~n i

, tercer de gralla, a part d'altres instru-

ments com el timbal. o el flabio!.

ALGUNES REFERENCIES
DISCOGRÁFIQUES SOBRE

GRALLES VILANOVINES

I per aquells que no vulguin esperar a

Festa Major per escoltar el so de la gra-

110,hi ha al mercat nombroses edicions

sonores produ'ldes per diverses forma-

cions de grallers. A Vilanova i la Geltrú

són diverses les formacions que han edi-

tat algun trebal!. A port. val a dir que els

Pobordes de la Festa Major de Vilanova

d'enguany són a punt de treure un com-

pacte sobre sons de Festa Majar.

Els gegants de Vilanova la Geltrú.

Grallers de l'Acord

Cinta cassette.

Edita: Comissió de Recerca i Promoció

Cultura Popular l'Ajuntament VNG

Interpreta: Grallers de l'Acord

Vilanova i la Geltrú, 1983

Ball de Gralles

Disc (LP) i cinta cassette

Edita: Audio-Visuals de Sarrio,SA

Interpreta: ElsVernets, Grallers Vilafranca

i Grallers Sta. Madrona de Vilanova

Barcelona, 1987

El tremendo

Disc (LP)) cinta cassette

Edito: Audio-Visuals de Sarrio,SA

lnrerpreto: Elsvernefs. Grallers Vilafranca

i Grqllers Sta. Madrona de Vilanova

Borcelorto. 1991

Grallers de l'Acord

Disc Compacte (CD)

Edita: Tram

Interpreta: Grallers de l'Acord

Barcelona, 1993
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