
EL CONCURSDE GRALLERS DE,·1902

UNA POLCA DEJOSEPOLIVELLA 1QUERALTÓ

A lesacaballesdel seguiment de la campanyadel
1902pera la renovació del vestuari deIsaleshores
encara gegants de la parroquia de Sant Antoni
Abat, una de les cróniques locals del "Diario de
Villamieva y Geltrú" d'aleshores del 27 de
setembre de 1.902 ressenya el rumor de la
possible celebració dun concurs de colles de
grallers dins de la programació dactes per a la
Fira daquell mateix any:

"Algunos aficionados á las dulzainas (grallas), nos
ruegan hagamos llegar á noticia de la Comisión de
festejos y ferias sus deseos de que se celebrara un
concurso de dichos instrumentos, para el cual se
encargarían debuscar suscripciones para un premio.
En cambio, otros que han oído la noticia, seproponen
abandonar la población durante el tiempo en que se

celebrará el concurso"'.

Dies desprésel mateix "Diario de Villanueva y
Geltrú" amplia aquell simple comentari, en
recollir elsacordsde lacomissió organitzadora de
laFirad emprendrelacelebració d' aquell concurs
i de la necessáriaredacció i publicitatde lesseves
bases'.El redactat final d' aquell plec de condici-
ons fou el següent:

"la Tots elsgrallers que vulguin pendrehi part, tin-
dran d'ínscríure'sabansdeldia primer deNovembre,
enviantnotadelnomydoniicilialPresidentd"aquesta
Comissió.
2a S'ha dentendrer per gralla no tant sois lantich
instrument senseclaus que fins are ha portat aqueix
nom, sino també l'instrument modero am totas las
modificacions derrerament introduhidas
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3a Per a optar al premi, els grallers, per ordre
d "inscripció, haurán detocanprnner un báll y després
un"altra composició de llur repertori, sent preferida
la que estigui inspirada en cants populars catalans.
4'EI primer premi consistirá en fent vint y cinch
pessetas,el segonen setanta cinch pessetasy el tercer
encinquanta pessetas.
EIsgrallers deurán anaracompanyats, comdecostum,
detabalócaixa.
saReunit el Jurat tan prompte com s'hagi acabat el
concurs, s'entregarán els premis als grallers llore-
jats desseguida que s"hagí fet coneixer el correspo-
nent veredicte.
6a En casque la Comissió ho cregui convenient, podrá
disposar quels grallers llorejats,junt amb elstaba-
lers acompanyats, toquin gratuitament en un ball
publich, la nit del mateix dia de la celebració del
Concurso
VilanovayGeltrú,9deOctubredel.902.-LaComissió"3.

Transcrites en el mateix "Diario de Villanueva
y Geltrú", i en altres publicacions locals del
voltantde Vilanova, avui diaaquelles basessónun
testimoni documental degranvalor, car represen-
ten una aposta per I'aceptació indiscriminada de
lesgralles "lIargues", enun moment detransició
en que devant deIs primitius instruments "secs"
s'introduien els novells "de claus".

Malauradament, malgrat queel "Diario" anuncia
a la vigília que el concurs s'anava a celebrar -el
dilluns 10denovembre, a lestres de la tarda, enel
"Jardín Español?',on avui dia trobem el Cinema
Bosc, i onsesperavalaparticipació decolles com
lesdeIs "Basterons" deVila-rodona, els "Rate-
tes" de 1"Arborc o una de Bonastre' la mateixa

4"Diario deVillanuevayGeltrú" .AnyLll. Diurnenge9denovembre
de 1902.Número 26 L PáginaZ. "EcodeSitges". Any XVII. 19
d' octubrede1902.Número862.pagina3.

5"Diariode Villanueva yGeltrú". Any LII. Dissabte8denovembre
de 1902.Número260.Página). "Lo Vendrellench". Any XI. 9de
novembredeI902.Pagina3.AquestacolladeBonastrehihaqui
assenyalaquepodriahaverestatladels"Vilaseques".SalvadorArroyo
iJulivert,PereFerrandoi Romeu."Dos vendrellencstrobenalgunes
referenciessobreelsprimersconcursosdegrallers"."El3de VUIT".
Divendres27demaigde 1994.Pagina40.

6"DiariodeVillanuevayGeltrú" .Any LII. Diurnenge9denovembre
de 1902.Número262.Página.I,



edició del "Diario" va incloure unanotad' última
hora que informa de la suspensiódel concurs:

"Al entrar en máquina la presente edición, se nos
manifiesta que por dificultades surgidas a última hora
y que no ha podido vencer la Comisión de ferias, seha
desistido de celebrarel concurso de G rallas anunciado
para mañana?",

Si bé la premsa consultada no ho concreta, es
podria especular sobre si el concurs fou anul.lat
arrandeproblemes depressupost,ja que l 'anunci
daquell projecte va anar acompanyat de l'inici
duna subscripció de recaptació de fons, o per no
haver despertatmassaespectatives, primer entre
sectorsde la vila, quan totjust estractava duna
idea', i desprésentre els mateixos possibles par-
ticipants, quan,potser per haver d' animar gratuí-
tament els guanyadors una sessióde ball o per la
intrasigéncia en acceptar instrumentistes de gra-
lles "llargues", les sempre prestigioses colles
vendrellenques anunciaren la seva no participa-
ció:

"Hem tingut ocasió de parlar ab alguns deis grallers
de més anomenada de pobles de la comarca y d' aquesta
vila, que com es sapigut es lo centre deis grallers,
referent al concurs de grallas que forma un deis
números de las firas y festas de Vilanova y Geltrú, y
n 'hem tret lo convecimentde que hi ha '1proposit, per
part deis grallers, de no concorrer á dit concurs, al
meyns per lo que respecta als d"aquesta encontrada,
que es ahont hi há las parellas de més fama.
Sembla que la abstencióobeheix á no acomodarloshi
alguna de les condicions que conté la convocatoria del
cartell'":

Malgrattot, lesgralles sonarenenalguns actesde
la Fira d' aquell any. Car shi comptaren les que
acompanyarenal bestiari vilanoví enel cercavila
del dissabte 8 de novembre, ben segur les de la

7 Vegeunotanúmerol.

8"LoVendrellench".AnyXI. I denovembrede1902.Número527.
pagina3.Aquestarticlefoutranscrita"DiariodeVillanuevayGeltní".
Any LII. Dimecres5denovembrede1902.Número257.Páginal;

"DíariodeVillanuevayGeltní".Any LII.Diumenge9denovembre
de1902.Número261.Pagina2."Diario deVillanuevayGeltní".Any
Lll.Diumenge 12d'octubrede1902.Número237.Paginal

1
IO"DiariodeVillanuevayGeltní". AnyLII. Dimarts11denovembre
de1902.Número262.PáginaL Relacionantaquestainformacióamb
elpuntéédelesbasesdelconcurs,iperman~;demésinformació,hom
suposasinofouaquestalacollaguanyadoradelconcurs.VegeuSalvador
Arroyo iJulivert,PereFerrandoiRomeunotanúmero5.

colla delvilanoví LeandreNoya i Garrigó, aprofi-
tant queel renovat bestiari no shavia pogut lluir
a la vila des de la seva anada al concurs de les
Festesde la Mercé de Barcelona d' aquell any", i
lesdeis "Ratetes" de l' Arboc, en llurs actuacions
del dimarts 11,al matí enel recinte firal i a la tarda
al llarg del tram urbá de la carretera Barcelona-
Tarragona, aquell dia un improvisat circuit de
singulars curses de velocitat'", Amb tot, casual-
ment, on no falta el so de gralles a l'hora progra-
madadel malaguanyatconcursfou alVendrell, en
l' aplecde l' ermitade SantSalvador.car s'hi féu un
tradicional ball degralles".

Aixó no obstant, rememorar aquell infortunat
projecte serveix per retrobar el fil conductor
d' aquestasecció, ja queenmencionar la identitat
deisquatremúsics locals deprestigi designatsper
a jurat: Josep Escofet, Agustí Tatjé, Francesc
Toldrá i JosepOlivella", val per presentardenou
una composició per a gralla, obra dun músic
vi lanoví deprincipis desegle.

De JosepOlivella i Queraltó (Vilanova i laGeltrú
1.869-1.912) oferim la seva polca "Cotorrita",
que si bé en els nostres dies forma part del
repertori de la desaparegudacolla vilanovina de
1'"Argentería",recentment hasonat molt en ser
enregistrada per la colla vilafranquina deis
"Vernets"en el seu primer disc!'.

Laconeixencadel' obradeJosepal ivella i Queraltó
marribá de la má de Núria Domingo i Gou, de
Vilanova i laGeltrú, fami1iardel músic, i Francesc
Marimón i Busqué, de Barcelona, graller,
acordionista del diatónic i promotor i estudiós
daquestúltim instrument.

Xavier Güell i Cendra
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