
ELS MÚSICS DELS GEGANTS DE VILANOVA (11).
ELSÁSSAIGS MUSICALS DE LA PRIMERA MEITAT DEL SEGLE XIX

Aquestarticle reprén eltemadel 'animació musical
deis gegants de Vilanova que encetárem en el
darrer número d'aquesta publicació, car la nostra
intenció ésmostrarlesdiferentssolucionsmusicals
ques'adoptarendurant laprimera meitat del segle
XIX.1 D'aquest període exposarem que els
ministrils -aquells instrumentistesdela Capellade
Música de la Parroquia de Sant Antoni Abat que
haviern presentat acompanyant els gegants de
Vilanova al lIarg de tot el segle XVIII-, foren
rellevats per 1'actual opció deIs grallers, després
dhaver-se assajat d'altres temptatives.

Així mateix, abansdecontinuar, no volem deixar
de comentar que la majoria de la informació que
anern aoferir haestatextretade l' Arxiu Parroquial
de Sant Antoni Abat, en especial del seuapartat
deCompres del 'Obra, donatqueaquestainstitució
havia estat la responsable del manteniment de
diversos entremesos, i alhora, d'exhibir-Ios en
seguicis urbans: per Corpus, Sant Antoni Abat i
per la Mare de Déu de les Neus.

La Capella de Música de Vilanova

Durant el primer terc del XIX els gegants de
Vilanova continuaren anant acompanyats d'una
petita, pero no menyspreable,agrupació formada
per músics delaCapelladeMúsica delaParroquia
deV i1anova,tal com haviasucceitalllarg del segle
anterior. Així, per exemple, trobern que el propi

mestredeCapella-Maties Siurac-cobratreslliures
per Corpusde 1803 "per haver assistit la Copla á
Acompanyar los Gegants". Aquesta forrnació era
compostapersisinstrumentistesa Corpusde 1815,
tal com constaenel apuntsegüentsignatpel músic
Joan Sala: "Per sis Musichs per compañar los
Gagants oo. 3 lliures 7 sous 6",

Aquests instrumentistes era disposat que
intervinguessin en les funcions litúrgiques de la
Parroquia, juntament amb els altres membres de
la Capella, pero, a més, acabem de veure que
tambéelscorresponiahaverd' animar lespassades
dels gegantsde la nostra vila -un fet que no ens
hauriaderesultarestranyj aqueaquestsentremesos
foren propietat de la Parroquia fins entrat el segle
XX -. Un reglament de 1807 de l'Obra de Sant
Antoni Abat ho especifica en indicar que "se
dona de refrescar á tot los que estan empleats
ab Gegans y Molasas que consisteix en
ayguardent ó be resolis, admetllas, y vellanas
torradas y trenas y a la copbla de música de la
Capella que los acompañan seIs dona xocolata
y en dita copbla seIs satisfá 3 lliures ".

Així dones,I 'Obra gratificava alsparticipants dels
seguicis de festa amb alguns diners, en
compensació del seu treball, i també amb un
refrigeri, que en el cas dels músics resultava
especial i superior pel fet que a aquests se'ls
atorgava cert reconeixement social, arran de la
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instrucció musical i cultural que havien adquirit, i

que els havia proporcionat la Parroquia.

D'altra banda, arran de la lectura d'altres rebuts

també espot afinnarque aquests músics persistien

exercint el paperprotocollari d' escortar autoritats

-ta1corn ho havien fet durant el segle XVIII -. Així,

per exemple, el "Comte de la Música per la
Festa de Sant Antoni Abat del presen Any de
IR I 6 .. assenyala que "Per fa Cobla acompañar
lo Ajuntament y profesó" es paga al mestre de

Capella Anton Oliva cinc lliures i cinc sous. En

aquesta darrera edició també es destina quatre

11iures i deu sous per la música "Per los Gegans".

Per un altre cantó, les transcripcions que hem

presentat fins ara fan esment a edicions del

Corpus o de Sant Antoni Abat, pero durant el

primer ten; del segle també comencen a sovintejar

noticies de la sortida d'entremesos per les Neus,

festivitat que pas a pas es transformava de la

primitiva festa de confraria a la reconeguda festa

major actual. Aquest fet conformara la triella de

celebracions anuals on participarien amb

regularitat entremesos de l'Obra de Sant Antoni

fins a primer terc del nostre segle. Aquesta

afirmació la corroborem, per exemple, amb la

:-;ci,!Licllt anoiació de 1 R 1 (i: "911illrcs als Musichs

.IoanVidal iMartí (Toj) ,del Vendrell. Mortfa poques
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per haber acompañat los Gegans en el dia de
Corpus y Nostra Senyora delas Neus ".

Tal com hem anatveient, les despesesde l' animació
musical dels gegants fan referencia a les

expressions "els músics" o "la Cobla" -aquesta

darrera amb el pas dels anys més áviat al-ludint als

músics que acompanyaven les aútoritats-. També
hi sovinteja la fórmula "la música ", rnentre que

l' esment "ministrils" és rar durant el ~egle XIX,

a diferencia de la quotidianitat que havíem vist en

la documentació del segle XVIII.

Així rnateix, també fou corrent durant la primera

meitat del segleXIX que elpagament deles despeses

de lamúsica delsgegants s' englobés dins del compte
general de la música de la festa a cura de la Capella

de la Parroquia. Redactats pel mestre de Capella, en

aquests rebuts apareixen sovint despesesde músics
forasters de prestigi, contractats per magnificar les

grans celebracions litúrgiques, ocasions, per altra

banda, en les quals era previst que s'estrenessin

noves composicions. Un exemple d'aquests

documents és el següent de Sant Antoni Abat de'

1821 del mestre de capella Anton Oliva:

Tinch rebut del Senyor Anton Parés Obrer la
cantitat de cuaranta y una lliura sinch sous
per la Música de la diada de Sant Antoni del
present any.
Per la Capella 24 lliures
Per la Copla 6 lliures
Per los Gegants 3 lliures 7 sous 6
Per lo Contralt de Vilafranca . 6 lliures
Per Mestre Maigi Bosch 1 lliura 17sous 6
Total 41 lliures 5 sous
Vilanova y Geltrú 29 de Jener de 1821. Val per
duplicat Anton Oliva

Referint-nos al tipus dinstruments queutilitzaven

els músics de la Parroquia per acompanyar els

gegants, en el nostre darrer article havíem indicat

que deurien tractar-se d'aerófons, en concret,

d' oboes i baixons. Així mateix, també suggerirn la

possible intervenció de trompes, instruments que

malgrat ser de metall s'acoblen sense gaires

problemes amb aquells de fusta.

La presencia de trompes a Vilanova I'havíem

presentat incorporada en una reglamentació de

1747 relativa al funcionament de les dues Capelles

de Música que existien llavors a la nostra vila. Per

un altre cantó, l' actuació de trompistes de la

Parroquia de Vilanova -i altres músics de la

mateixa Parroquia- apareix, per exemple,



documentadaencomptesde1'Obrade laParroquia
de SantaMaria de la Geltrú que fan referencia a
les festes de la Mare de Déu d' Agost i de Santa
Gertrudis. A propósit d'aixó és un rebut, entre
d'altres, de la diada de SantaGertrudis de 1753,
car esmenta la participació de "la Cobla de

OhIlCS, v Trompas, Violins y Cantors de

Vilanova " durant aquella celebració.

Per una altra banda, sabemde la compra de dues
trompes a la Parroquia deVilanova a 1751i 1786,
basant-nosen els següentsapunts: "perla import

de dos tromptes de Cassa per dita Parroquia

CO/l/ consta ab Recibo ... 31 lliures " i "a Narcis

ColI per las dos trompas de cassa, consta de

recibo de número 38 ... 35 lliures ".

Primer relleu als ministril s: uns violinistes

MaIgrat la Ilavors perennitatdel' opció deispropis
músics de la Parroquia, durant els anys mil vuit-
centsdeu esprovaren d'altres solucions musicals
en ocasions puntuals, i senseque, enun principi,
provoquessinel refúsal' opció deisinstrumentistes
de la CapeIladeSantAntoni. En relació aaixó, en
primer Iloc ens referim a la certesa que uns
violinistes feren ballarels gegantsdeVilanova per
SantAntoni Abat i Corpus de 1812, i SantAntoni
Abat de 1814.La nostra afinnació ésbasadaamb
la lectura deIs següents apunts: "Pagat los dos

niusichs Ramon Siego, y son fill per acompañar

los Gegants en la Vigilia, y festa de Sant

A ntoni ... 5 lIiures 5 sous" (18 de generde 1812),
"Pagar als 3 tnusichs ciegos lo treball de

acompañar los Gegants en la cercavila ... 2
lliures 5 sous " (28 de maig de 1812) i "Pagat al

Ranion Siego y son fill 10 treball de acompañar

los gegants ab violins, la vigilia y festa de Sant

Antoni ... 5 lliures 5 sous" (20 de generde 1814).

El violí és un instrument que s'aconseguí
perfeccionar en la seva construcció i execució
durant el segle XVIII. Durant aquell període el
violi prengué protagonisme endiferents conjunts
instrumentals,alhoraquelesfamílies Stradivarius
i Amati, entre d'altres, en construiren uns a la
rcuió italiana deCremona queencarano hanestat
su~)erats,i q~lesón actualment peces d'un valor
incalculable.

A mesdel seuús e~ambients cults, no enshauria
de sorprendre que dfi gegánts de Vilanova
haguessinanatacompanyatsdeviolinistes,ja que
aquest intrument també fou adoptat per músics
tradicionals -rnitjancant 1::~lriosos métodes. ~.

Joan Caries Sancho,Joan Cuscó, Julio Martín i el seu
fill Guillem. No sónels Grallers de Sta.Madrona, sinó
elsGrallers Montónec.ja queestraben aVilafranca per
la sevaFestaMajor deIspetits. Foto X. Güell.

d'aprenentatge-, en veure's aquests en la
impossibilitat d'interpretar amb els instruments
populars -menysperfeccionats queel violí-, nous
ritmes queanavencalant-seentreel gustdel poble
-galops, minuets, contradanses,rigodons, etc.>."
Uns exemples de la incorporació de violins en
ambients tradicionals decasanostra els trobem a
les comarques pirinenques, animant sessionsde
ball juntament amb l'acordió diatónic, i en els
violinistes, queacompanyarenel ball debastonsde
Vilafranca del Penedésfins entrat l'actual segle.

Les primeres manxes borregues

Amb tot, durant els mateixos anys que s'assajála
intervenció deis violins, també es prová que els
gegantsde Vilanova dansessinal so d'una manxa
borrega.En aquestsentitsónelssegüentsapuntsde
Corpusde 1812,SantAntoniAbatde 18l3, Corpus
de1814,Corpusde1815i SantAntoniAbatde 1817,
respectivament: "Al Texidor per haber tocat lo

sach dels gemechs ... 1 lliura 17sous 6", "Pagat

al texidor de la Geltrú lo treball de tocar lo sach

dels gemechs ab que acompañá los Gegants ... 2
lliures 16sous 3", "Pagat al texidor dela Geltrú
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lo treball de tocar lo sachdeisgemechs... 4lliures
j 7 sous 6", "Pagat al texidor dela Geltrú
per tocar lo sach dels gemechs al temps de
acompañar los Gegants en la Vigilia y dia de
SantAntoni ... 2lliures 5sous" i "Als Portans deIs
Gegans,y dosparells desebatasper los matexos
y ala manxa burrega que los acompañava ... 16
lIiures 2 sous 6".

Com s'ha pogut observar en aquestesdarreres
transcripcions, l' instrument eraconegutalanostra
vila alhora com sacdelsgemecso manxaborrega,
tot i que es preferia la primera denominació.
L'existéncia de diverses denominacions podria
expl icar-sepel fet que aquestesanarensorgint en
puntsgeográficsdiferents,arrandelagranexpansió
de l'ús de l'instrument en el passata casanostra.
D'altra banda, l'instrumentista -quan se'n fa
esment-resultaserqueestractavad'ungeltrunenc.
Així mateix, aquestes referéncies són les més
antiguesque coneixem de manxesborreguesa la
nostravila.1,finalment,repassantl'exposicióanterior
sobre1'ús del violí, hemd' afegir queperCorpusde
1812coincideix quehavíempresentatelsgegantsde
Vilanova ballant al sódetresviolins.

La manxa borrega és un instrument que havia
estat d 'ús culte entre els segles XIII i XV.
Posterionnent, la seva interpretació restaria
circurnscrita als ambients populars. A partir de la
segonameitat del seglepassat1'ús del' instrument
experimenta una davallada, fins arribar a
desaparéixer del tot durant la segonameitat del
segle actual. A partir de 1983 siniciá una
recuperació, amb la construcció de nous
instruments i l' aparició denous sonadors.'

Comenca la fi deis músics parroquials

No obstant la provatura d'aquestesduesdarreres
solucionsmusicals,tot semblaindicar queno seria
fins a partir de la meitat dels anys mil vuit-cents
trenta que el relleu als músics parroquials
comencaria a ser definitiu. Així mateix, com a
conseqüéncia, lesdespesesdemúsicadelsgegants
no apareixen a cárrec del mestre de Capella o
d'un instrumentista de la Capella a partir de
llavors, sinó que van més aviat a nom del cap de
seguicis de llavors, Vicenc Fortuny, un veterá
geganter que amb el pas del anys procuraria
"ajudarlos alsar y descansar (els gegants) y
tenir tot bont cuydado ", com diu un rebut de
Corpus de 1842.

Una primera solució musical que coneixem
d'aleshores fou la contractació d'un sacaire -
situacióqueja s'havia produitvint anysenrere-,tal
com sabema partir de l'assentament següent de
Corpus de 1837: "7 pesetasa VicensFortuny en
ajuda del pago dels sach de gemechs per lo
aconpanament deIs Gegans".

Amb tot, per SantAntoni Abat de 1841encaraes
.comptáambel concursd'una agrupació demúsics
parroquials, aquest cop sabent que hi
concorreguerenpercussionistes.L' esmental qual
es fa referencia és el següent: "per asistir la
Musicha a Compeñar als Jegans la Bijilia de
SanAntoni y acompeñar lo Ajuntamen y per lo
Ruydu de la profeso de dit San: y aixi fas lo
presen a 28 Fabre 1841. Ramon Prats Musich
de dita Capella. Son acompeñar los gegans 10
pesetas, mes lo bombo y platets. La Cobla lo
Ajuntament 8 pesetas. Lo bombo y demes
Profeso Sant Antoni 4 pesetas."



Pero, l' opció que al [mal tindriamés éxit seria la deis

grallers. La primera notícia que coneixem d'un

graller acompanyant els gegants de Vilanova és en
següent assentament de Corpus de 1841: "A Joan
Soler (dit Xico joba) per toca la Dolsayna, y
tanihorino per la vigilia, y Corpus,y octava son
.. 14pesetes". Després d' aquesta festivitat, un fill

delllavors cap de seguici, Vicens Fortuny, exerciria

de graller dels gegants durant un grapat d'anys a

parti r de 1841. La continuitat de la gralla esdevingué
perqué el cap de seguici volia aconseguir el máxim

lucre familiar possible mitjancant la contractació del
seufi 1I?O potsertotfou perproblemes pressupostáris,

per voler-se minimitzar les despeses de la música

arnb el concurs d'una fonnació musical més senzilla

i económica? Aquest darrerparer espodriarefennar

amb el fet que els assentaments d'aquests anys
acostumen a fer referencia a "ajuda del costde la
niusica per acompañar los Gegans", com diu,

entre d'altres, el rebut de Corpus de 1837.

El cost de la sortida deis gegants seria sufragat,

sobretot, quan els entremesos actuaven per la vila,
tractant-se de recaptar diners d'entre el públic: deis

d \111a taverna, d 'una casabenestant, etc... En canvi,
la situació de la subvencióparroquial esdeuriahaver
donat en el cas que no s'hagués recollit suficient.
L .apunt següentde Corpus de 1840 així ho especifica

per aquella edició: '~v J J pesetas a mi (Vicens
Fortuny) per la musicaper no arreplegarsepoca
cosa en los petits per lo lIevant de taula".

Fos C0111 fos, amb la gralla s' establí una solució

d 'un sol músic que aconseguia moltvolum de so en

espais oberts, tot i que alhora es desestima el
concurs dinstruments més concisos i la riquesa
que havien ofert els músics parroquials fins llavors.

O'altra banda, la incorporació de grallers amb els

gegants creiem no desqualifica la creenca que la
gra Ila ésun instrument no anterior a la darreria del

segle XVIII, j que del qual es destaca la seva
re laci ó intrínseca amb un serie d' exercicis

característics de la Catalunya Nova que
s' executen, sobretot, a 1'aire lliure: moixigangues

i balls de valencians, entre d'altres. De fet aquesta
hipótesi escorrobora amb el fet que les referéncies

escrites de l' instrument no són anteriors a aquest

periode." En el cas de Vilanova, no les coneixem
de més enllárde 1835. Durant aquests anys també

són les primeres referéncies de balls de valencians

i moixigangues alanostravila. Podríem parlar que

les gralles s' implantaren aleshores a Vilanova?.
Els darrers músics parroqulals

A mb tot, encara coneixem alguna referencia isolada
de músics parroquials acompmiyant els gegants de

Vilanova de just iniciada la segona meitat del segle

passat. Ens referim a una nota del "Diario de
Villanueva" de la festa de Sant Antoni Abat de 1857

que comenta el fet que "siguiendo la practica
obsevada en otros tiempos, acompañava á los
Jigantes una nutrida orquesta, más a propósito
para talespersonajesque la dulzaina, que había
sustituidoá aquella añosa estaparte ".5 Tomaren
a ser contractats perqué, amb recanca, espretengué
l' actuació d 'una fonnació musical més prestigiosa i

vistosa arran que els gegants estrenaren vestuari

durant aquella festa major?."

Tot i aixó, l'apunt següent esmenta que també es

contractá un grallerper Sant Antoni Abat de 1857:

"Per los portans deis Jagans, mulasa y gralla
... 8 duros J 6 rals". La gralla era de la mulassa

o d 'un ball de bastons que sortí també aleshores?
La gralla anava només alllevant de taula?

Quatre paraules finals

Hem volgut fer entendre que en la cultura tradicional

les practiques no s'haurien de continuar perennes,

sinó que sense deixar-se de complir la mateixa
funció, unes van donant pas a unes altres per
circumstáncies, influéncies, interessos, etc. Essent-

nos inconcebible d'entendre les evolucions deis

nostres gegants sensela conjugació de components
rítmics i musicals, hem exposatque durantla primera

meitat del seglepassatl' animació musical d' aquests
entremesos esperpetua, pero alhora sent susceptible
a canvis: la funció musical es traspassád'una cobla
demúsics parroquials alsgrallers, elsquals sónqui de

moment avui dia la detenten. Abans, pero, s'assajá

la intervenció de sacaires i violinistes.
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