
ELS MÚSICS DELS GEGANTS DE VILANOVA (1):
·ELS MINISTRILS DEL SEGLE XVIII

Tot i que avui dia ens resulta forassenyat no
associar les evolucions de les parelles de gegants
de Vilanova i la Geltrú sense el, per nosaltres,
tradicional acompanyament de colles de grallers,
semblaserque la sevaanimació musical durant el
segle XVIII no va venir fonnulat mitjancant la
solució de l'ús d'aquest instrument.

D'altra banda, abans de reprendre la nostra
exposició, hem d'aclarir que la majoria de les
infonnacions que anem a presentar, han estat

.extretes,majoritáriament, mitjancant un buidatge
de l' Arxiu Parroquial de Sant Antoni Abat de
Vilanova, sobre tot a partir del seu apartat de
Comptes de l'Obra, ja que aquesta corporació,
entred' altres responsabilitats, havia estatla titular
dediversosentremesosi, alavegada,l' encarregada
d'exhibir-los en seguicis urbans: per Corpus, per
SantAntoni Abat, llavors encarafestagrossa,i per
la Mare de Déu de les Neus.

Primeres notícies de músics amb els
gegants de Vilanova

És asseverat, que, ara per ara, la primera
referencia d'uns gegants a Vilanova és en un
apunt de 1709, enregistrat en un llibre de
comptabilitat de l'Obra de la Parroquia de Sant
Antoni Abat, el text del qual diu el següent: Per

dancar los Gigants 1 lliura 4 sous.

Essent-nosinconcebible entendrequalsevol tipus
de dansa sense la conjugació de components
rítmics i musicals, referint-se al Corpus de l'any
següent, 1710, en elllibre de comptabilitat abans
citat, a més de reflectir-se la despesa per la
contractació d'uns geganters, s'anotá la primera
referencia documental, que sabem,concernent a
l' animació musical peraaquell entremés, el text de
la qual diu arxí: á Francesch rabassa y á Francesch

Bordas per acompañar los Gegants lo disapte de
Corpus per la vila: .._6 sous.

No obsiant la regularitat d'aquestsassentamentsa
partir d'aquest primer dt 1710, aquestsexpliciten
freqüentment la prerrogativa de l'acompanyament
musical 'dels gegants de Vilanova en vagues
referéncies,com creiemdonena entendrela simple
menció deis termes"la música" o "els músics".

Músics de Capelles

Tot i aixó, end' altresocasionss'afegíel comentari
queaquellsmúsics,comelsmateixosentremesos,
estavenadscritsalaParroquia deSantAntoni, fet
queno enshauria de sorprendre,ja que durant el
segle XVIII, amb la finalitat que animessin les
celebracions litúrgiques, a redós d' ambdues
Parróquiesdela vila esmostraven exultants unes
respectives Capelles de Música.

Val a dir queuna Capella Musical la integraven,
a grans trets, un mestre de música, un cor, un
organistai elsinstrumentistes(elsministrers, dels
qualsjaen parlarem), I i quereferint-nos al casde
la que existí a la Parroquia de Vilanova, una
concordia de 1747, redactada per regular el
funcionament de les dues de la vila, que hem
consultat en l' Arxiu Parroquial de Sant Antoni
Abat, establiaque "para quecompongan Capilla" ...
"deverán ser ala menos (sin contar los Muchachos o
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seíses) diez; esto es el Maestro, tres para el primer
coro y seispara el segundo. Yel mayor número (sin
contar dichos seíses)no podrá ser mas que de veinte
y quatro, estoeselMaestro, cincopara elprimer coro,
diezpara el segundo, y para el coro de Instrumentos
ocho, esto esquatro para violines, dospara trompas,
y dospara Abués ".

Parlantdel tipusd'instrumentistesqueparticipaven
enla Capella deMúsica deSantAntoni, repassant
la comptabilitat de l'Obra de Sant Antoni també
apareixen referéncies de 1'ús de baixons ,
anomenats indistintament fagots, i violes. Així
mateix, la presencia de tots els instruments fins
ara citats i la d'un contrabaix també esmanifesta
enunreglament "per lo bon Governdela Capella "de
1793, que també hem pogut consultar al' Arxiu
Parroquial de Sant Antoni Abat.

Comptant amb el testimoni excepcional de
FrancescdePapiol, aquestressaltála singularitat
delesCapellesdeMúsica dela nostravila, car "no

se cuenta de otro Pueblo del Principado fuera de la

Capital". Tret del mestre, i alhora organista,
aquestesinstitucions musicalsesnodrien depropis
conciutadans, arran l'obligatorietat del mestre
d' ensenyarcant i música aquitxalla? , i pel fet que
la canalla, en fer-se gran, solia alenar la seva
descendenciaen el conreu de la música.'

La italianització de les Capelles de Música

La italianització va serun moviment cultural que
es va iniciar a comencaments del segle XVIII,
ambel canvi de la dinastia deis Áustriesper la dels
Borbons, i que va influir totes les arts.

Parlant de la sevainfluencia en la música de casa
nostra, cal destacar que, en entre d'altres coses,
comportala inclusió del'ús deviolins al' interior de
les esglésies, i que es deixessin de concebre la
majoria de composicions religioses només per a
veus "a capella", ésa dir, senseacompanyament
instrumental o amb un exigu acompanyament
d' orgue, tot i que, paradoxalment, no havia estat
mai prohibida la interpretació de qualsevol
instrument enI'ámbitreligiós.

Després de l' addició del violí, les composicions
religioses incorporaren l' acompanyamentd' altres
instruments que els italians també feien servir en
les operes: flautes, oboes, trompes, violes,
violoncels, entre d'altres; fets que comportaren
que l' orgue perdés part del protagonisme que
havia gaudit fins llavors, tot i que mai perdre la

sevapresencia,i qllf amesuraque lesCapellesde
Música incorporessin nous instruments, que els
seus mestres composessin peces' per als
instruments que tenien. 4

f,

Noms i cognoms

Molt sovint la documentaci6'cte 1'Obra de Sant
Antoni referida a les despeses dels músics

. j

geganters mclogué la identitat dels perceptors
delsestipendis, alguna delesvegadesapareixent
només la dels, diguern-ne, capsde colla, mentre
que en d'altres la de tots els integtants de la
formació musical.

A mésdeisabanscitatsFrancescRabassai Francesc
Bordes,durantelsanyscompresos entreel segoni
el tercer quart d'aquell segle, aproximadament,
resulten repetitives les mencions indiscriminades
deis músics gegantersJoan Llanussa, Bartomeu
Inglada, Maurici Font i Sebastiá Font. En la
documentaciódefinalsdesegle,trobemincorporada
la figura d'un JoanSala.

Tal com exposavaFrancescdePapiol, a excepció
de la figura del mestre, els integrants de les
Capellesdelanostravila no fruien d'una exclusiva
condició de músics, ja que, tot i el seuprobable
virtuosisme i les remuneracions que percebien
quan obraven aquestaprofessió, exercien altres
oficis En aquest sentit, sabem de la condició de
FrancescRabassacom a passamaner,Bartomeu
Inglada, mestre de cases,Joan Sala, fuster, i la
resta, teixidors de lli, ja que sota aquestes
ocupacionsaixí constenenjustificacions detreballs
per a l'Obra de Sant Antoni, o per que a ells
mateixos els agradava esgrimir la seva doble.
ocupació enels seuscomprovants com a músics.

Per un altre cantó, a més de la de la propia de
música, podríem presentar els membres de les
Capelles com a elements amb certa instrucció
intellectual.ja queerarecurrentlasevaparticipació
enla redacció derebutsquansucceíaqueoperaris
no sabienescriure.Així dones,tot plegat elsdevia
atorgar cert prestigi social, fins i tot als seus
familiars, o així ho entenemquan,per exemple, a
l'hora d'anomenar l'óbit d'una TeresaLlanussa,
a 1776, s'afegí la veu "neta de Musich",

Cobles de ministril s

Així mateix, d'altres escrits aporten més
informació sobreaquells músics parroquials que
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infonnació sobreaquells músics parroquials que
acompanyaven els gegants,ja que incorporen les
expressions "ministrils ", "musics per sonar o

tocar e/s ministrils ", "cobla deis ministrils " o

"músics de la cobla ", arran que, per una banda,
sota I'apellació de ministrils podríem entendre,
sobretot, als sonadors d'instruments aerófons ,
més práctics per participar en seguicis, malgrat
queenun principi, apartir dela baixaEdatMitjana
al' antiga Corona d' Aragó, havia fet menció a
qualsevol intérpret d' instrument musical; mentre
que, per una altra, el mot cobla, síncope de la
paraula llatina "cópula", que equival a dir unió o
companyia, identificaria la conjunció dediversos
instrumentistes en petites formacions.'

Actuacions deis ministrils a redós de
la Parroquia

Continuant arñb eltestimoni deFrancescdePapiol,
aquest exposá que la totalitat deis músics de les
CapeIles, a canvi cPunsdiners, i algun refresc,
tenienl 'obligació d"animarlesfuncionsprópiesde
les seves'respectives Parróquies, a més d'altres
d' extraordináries, com p"odiensermissesvotives
o enterros, o les de les distintes Confraries de
cada Parroquia.

D' entre les celebracions religioses en que
participaven els ministrils, la concordia abans
citada de 1747 recalca la seva característica
participació en la "procession á que assisten los

ministriles y secantan dos Villancicos uno a la plassa

mayor y otro ala plassa Larga ", que es
desenvolupava la tarda, de les considerades,
festivitatsmajors.D' altrabanda,peralesfestivitats
mitjanes tambéesdisposavauna "procession antes

de tercia con que toquen los ministriles ".

Parlantdefestivitats majors, lamateixa concordia
de 1747 subratllava que calia comptar amb el
concurs deis ministrils durant els seguicis de la
diadadeSantAntoni Abat enelsqualslesautoritats
de la Vila participaven, car enaquella normativa
així consta:"si quieren ministriles para á Compañar

los Gigantes, regidores y tocar en la procesion los

pagaran 5 libras 12sueldos ".

Testimoniant el compliment d'aquesta directriu
protocollária, que d'altra banda s'ha considerat
propia arreu d'aquest tipus de fonnació musical,
apareixen en la comptabilitat de l'Obra del segle
XVIII totun seguitderegularsanotacionsreferides
a la despesadeis "musichs de la Cobla de la present

Parroquia per haver assistit a la festa del Glorias y
Patro Sant Antoni abat, á tocar y á compañar lo

ájuntament", tal com es manifesta en el rebut de
1768,queal 'atzarhemdeciditdetranscriure. Així
mateix, interpretant també aquest paper civic i
social, podríem presentar la participació dels
ministril s de SantAntoni en les festivitats de les
distintes Confraries de la Parroquia.

Havent-se parlat del paper deis ministrils en
l'animació deis entremesosde la Vila, era també
disposat que aquells esprestessin "la vigilia y dia

decorpusafer Ballar losJegans", com,perexemple,
diu la transcripció del rebut de l'any 1771. Amb
l'aparició en l'últim quart d'aquell segle d'una
pareIla de gegantons, la mateixa cobla engrescá
les dansesd'aquell nou entremés,o així ésel que
s'especifica enun assentamentde 1777 enparlar
de "la Cobla deIsGegantsy Gegantons". Peraquells
mateixos anys, també es constata la intervenció
en els seguicis de l'aleshores naixent diada de
Nostra Senyora de les Neus.

Una altre participació propia de les cobles de
ministrils delaParroquiadeVilanova espresentava
quan "los quatro que tocan los ministriles asistirán

á tocar en la mismaforma y modo que hasta hora an
tenido oblicación siempre que se lleva el Viatico á

algun enfermo ".



Així mateix, també resultava
que actuaven freqüentment en
d' altres Parr ó qu ies
presentarem en posterioritat
a la Geltrú- i no
necessáriament de la propia
vila -sabem del cas de
Vilafranca del Pene dés-.
sobretot en celebracions de
festes majors, ja que,
representant aquelles unes de
les celebrades amb m é s
sumptuositat, entre d'altres
excepcionalitats, arreu havia
estat comú el fer venir cantors
i músics de prestigi, dallá on
fos possible, quan aquelles
s' esqueien.
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Güell i Morgades

Tot i aixó, potser per evitar problemes
d' intrusisme, o davant el temor deveure' sprivats
deIspropis músics, tenint-se presentel quehavia
resultat la seva formació, la participació en
festivitats no própies de la parroquia no era
permesa "sin expresa lizencia del Parrocho, y esta

que no se dé en días que aya alguna funcion en la
propia Parroquial Iglesia pues deveestaserpreferida

á quialquier otra ", tal com reglamentava la
concordia, abanscitada, de 1747.

Altres actuacions

Reprenent el testimoni de Francesc de Papiol,
aquest comenta que, a més a més, els músics de
lesCapellesparticipaven encelebracionsprofanes,
ell parla de en"varias fiestas de lospueblos vecinos,

saraos de la Villa y fuera de ella ", una manera, no
deixava de ser,per la qual aquells podien obtenir
assignacionssuplementáries.

Corroborant aquestsfets, oferim duesanotacions
de,respectivament,1760i 1761,on,pelfetd'haver-
se entregat alguna almoina a 1'Obra de Sant
Antoni, consta que els ministrils actuaren en les
festes de Carnaval d'aquells dos anys:

ltem de Barthomeu Inglada, y sos companysper la
caritat han donat per set saraus hanfet en los estudis
per Carnastoltas 9 lliures J 6 sous.

Itein de Maurici Font, y sos companys 6 lliures, y de
Joseph Goma altres 6 II tocant al Refresch que han
donat de Caritat a dita obra per set saraus hanfet als

estudis per Carnestoltas J 2 lliures sous.

Així mateix, aquestes dues referéncies es
presentem alhora com els testimonis, que
coneixem, més pretérits del nostre Carnaval,
juntament ambl' implícit queadduíperspicacment
l'historiador Albert Virella, rellegint el mateix
text de Francesc de Papiol." A més d'aquestes
dues referencies presentades,disposem d'altres
de posteriors.

D' altrabanda,hemtrobat queaquestaparticipació
en activitats més lúdiques fou reglada, en
posterioritat als fets presentats, en el recull de
normatives abanscitat de 1793, quan, potser per
actualitzar les disposicions citades de 1747, o
davant no poder-se evitar la intervenció dels
músicsencelebracionsprofanes,espreferí establir
que "sera prohibit als Musichs é Individuos de la

Capella lo cantar en las Comediasy representacions
sensque de antemano hoparticipiant al Mestre, pero

aques no podrá impedirlos ".

Número de components

En primer lloc volem ratificar que aquestes
agrupacionsdelaParroquiadeVilanova implicaven
un númerovariable,peroreduit d'elements.

En aquest sentit hi han diverses referéncies que
donen a entendre que, a vegades, havien estat
composadessotala mínima expressiódeconjunt,
ésadir mitjancant la unió denomésdoselements,
com presentem,entred'altres exemples,arnbuna
anotació de 1727 referida a les seves festes del
Corpus: áfrancesch Bordas yJoan llanussa per aver



Així mateix, d'altres actuacions sabem de la
intervenció de tres instrumentistes, com succeí,
entred' altres exemples,quanla cobla acompanyá
les autoritats a la processó per la festa major de
SantAntoni Abat de 1754:

Diem Nosaltres los Baix firmats que confessamaver
rebut del Sr Ramon Vidal com á obrer de la Parroquia
de Sant Antoni abat de Vilanova la quantitat de
quatra lliuras quatra sous dich 4 114s las qualspaga
a tres Musichs que componen la Copla de dita
parroquia per aver assistit a tocar a la festa del dit
San!Antoni abat y per sr lo verfem la present rebuda
en Vilanova y Janer als 20 de 1754. firmo jo Joan

Llanussa per dos companys

D' altra banda,tambéconeixem quehavienarribat
aestarcomposadesper quatreinstrumentistes, tal
com clarament s'exposa enla concordia de 1747,
iquehempresentatabansenparlar del Combregar
General als Malalts. Aportant un altre exemple,
diríem que a 1777 "Sebastiá font y 3 companys"

perceberen23 lliures i 6 sous "per haver assistit á

67 Combregárs ".

Instruments aerófons

Resseguintla globalitat dedocumentacióal' abast,
hem cregut queelscomponentsdeles fonnacions
deministrils dela Parroquia deVilanova del segle
XVIII havien de ser, majoritáriament, sonadors
d'instruments de vent, ja que, tot i algun possible
lapsusde 1'apuntador, l'actuació d'algun puntual
instrumentistacordófon, oquealgunmúsichagués
estat intérpret al mateix temps d'instruments de
corda,? hem trobat ben simptomátic el reiteratiu
desglossamentde les despesesde músics de les
diverses celebracions religioses entreministrils i
resta de músics participants, majoritáriament
aquestsdarrersviolistes, violinistes i cantors.

Perexemplificar, aquestadarreraafirmació, entre
d' altre documentació, fern constar que aquest
desglossani.entaixí consta en un. inventari de
peces musicals de 1732, que hem consultat a
l' Arxiu Parroquial de SantAntoni Abat.

Oboes i baixEms

Referint-nos al ti~üs d'instrunients aerófons, en
primer -lloc ens hem decantat per l' elecció de
loboé, ja que quan 1n anterioritat havíem
mencionat que un FrancescBordes havia actuat,
juntament amb un tal JoanLlanussa, per Corpus
de 1727, a partir d'un rebut tíe la festa de Sant
Antoni d'aquell mateix any ensve donat que es

tractavad'un oboista: afrancesch Bordas per haver

tocat lo abué á la festa .... 1 lliura 8sous

D'altrabanda, somdelparerqueunaltreinstrument
podria haver estatel baixó, o sigui el que, salvant
lesoportunesdistancies,avui podríem anomenar
el fagot,ja que,mitjancant la comptabilització de
dues reparacions d'instruments efectuades pel
manyá Dionís Bó, la primera de l' any 1751 i la
segonade11757,coincideix quedites foren perun
baixó assignat a un tal Llanussa, cognom que,
entre d'altres documents a l'abast, nosaltres
l'havíem presentata 1727 actuant amb l'oboista
FrancescBordes: Mes per adobar lo Pany de una

portella, lo Baixo deLlanussa, y un coll ferro nouper
canpana grossa 311iures17sous. MesPera

adobar lo Baxo del llanusa lliures 4 sous.

La comptabilització de despesesde reparació
d'instruments, ja fossin propietat de la Parroquia
o del propi sonador,no enshauria de sorprendre,
ja que l'Obra de Sant Antoni es feia cárrec del
manteniment dels tots els instruments musicals,
semprequeeldanynohaguésestatpernegligéncia
de l' instrumentista. Aquesta prerrogativa, en
posterioritat als fets que acabemde documentar
l 'hem trobat regladaenlesdisposicions,ja citades,
de 1793.

Per un altre cantó, la inc1usió de baixonistes en
aquelIes formacions també ens ha vingut
documentadamitjancant una anotació de la festa
major deSantAntoni Abat de 1778,ja queenella
s'apuntala participació d"un sonador defogot de la

mateixa Copla de Sant Antoni",

Subratllant aquestesdarreresafirmacions, vo1em
presentarla compra d'uns instruments musi~als a
1722,ja quehemvolgut entendrequeelssubJecte~
referenciats, Joan Llanussa, Bartomeu Inglada 1

FrancescBordes, que durant el nostre estudi ens
hanresultatrepetitius,esdevenirenelsusufructuaris
de dits instruments musicals.

Essent la compra a cárrec de Joan Llanussa i
BartomeuInglada,aquestaestractádel' adquisició,
mitjancant l'acarreig deFrancescBordes, de tres
oboesi un baixó, anomenatindistintament fagot.
El baixó surt referenciat que fou construit a
Caldes,quina?,perun tomer anomenatJoanPrat,
i fou compratamb,ensimaginem, l' assessorament
d'un músic de la Capella de SantaMaria del Mar
de Barcelona. També apareixen consignades la
compra d'unes imprescindibles inxesper ambdós
tipus d'instruments:



Document 1:

Diem nosaltres baxjirmats ComJrancisco Roig Com
obrer dela parroquia de Sant Antoni de Vilanova ha
pagat dotse lliuras dotse sous dich 12 lliuras 12 sous
y ditas son per lo Valor de tres abuesos a rao de 4
lliuras 4 sous quiscun y per ser la veritat fem fer la
present, y per ma agena vuy als 10 de Janer de 1723.
Barthomeu Inglada, Joan llanussa

Document2:

Molt Sr lo donador del Baxo esJaume Vernesy es lo
qui la gornit ques argante y lientregara 3 canyas de
oboey 3deBaxo queslo que tinchpromes lo delsdines
los entregara al dit Jaume Vernesque donarlos a el!
los tindre per rebut la bondat del Baxo ells o
esprimantaran quente tanta com nepot tenir no dich
messoIs desitjo servirlo y conexerlo vuy als 14deJane
de 1723. Joan Prat torner que S. m B molt Sr Meu.

tinch rebut depatro Joan pares de Vilanovaper conta
del Sr Frco roig de dita vila la suma dita tres doblas

de unJugotJet en Caldas y per ser lo verJas la present
rebuda en Bar als 26 de fabre de 1723 Joseph
fontanillas Musich de Santa Maria del Mar//
Lo fugot 16 l!iures 16 sous
Los tres abuesos a rao de 4 lliures 4 sous quiscun
.......................... 12 lliures 12 sous
ltem a Francisco Bordas per lo treball de anar los a
conprar 4 lliures 4 sous
1per la Cavalcadura 1 lliures 8 sous

35 lliures sous

Continuant amb el tema dels accessoris
d'instruments, no ens hem pogut d'estar de
referenciar el que li costa a 1734 un broquet de
baixó al' aleshoresmestrei organistadela Capella
de Música de Vilanova: a Monserrat Gari per un

tudel! per lo baxo..................... ..... 1 lliura 8 sous.

Quatre mots finals

N O obstant els grallers avui dia espresentin com
els protagonistes obligats en l' acompanyament
deIs gegants de la nostra vila, hem volgut fer
entendrequeno s'hauriendeconsiderardiferencies
qualitatives entre intérprets de música culte i
tradicional, malgrat la negligencia de molts dels
grallers deIs nostres dies i una desconsideració
general vers els instrumentistes d'aquest
instrument tradicional, ja que, per exemple, com
hem exposat, intérprets de música de culta no
s'estaren,amb dignitat, de representaralllarg de
tot el segleXVIII el paper que avui dia correspon
a formacions de grallers.

Així mateix, malgrat e! que hom vulgui entendre
per tradicional i ;popular, no ens hauríem de
desentendre d'un cert eclecticisme, arran
circumstáncies, influéncies, interessos, etc. que
inexorablement van sor~nt alllarg dels anys, ja
que,per exemple,producte de.laitalíanització de
lacultura durantelsegleXv'lll, podríem qualificar
de revolucionáries les formacions musicals que
acompanyarenelsnostresgegantsllavors, pel fet
que,entred'altres coses,no s'abstenirend'utilitzar
els instruments de moda del moment.

Xavier Güell i Cendra
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"Estem pensant en el Francesc Rabassa que actuá a 1710
juntamentamb FrancescBordes,ja quehemtrobat la despessa
d'un Francesc Rabassaacompte d'interpretar la viola en les
celebracions de Sant Antoni de 1736, o que a 1767 s'anotá
la participació de "Sebastiá Font, y sos companysper haver
tocat losviolins". No obstant aixó, Francesc dePapiol deixá
constancia que alguns músics dominaven diversos
instruments. D'altra banda, no descartem del tot l'animació
deis gegantsmitjancant violinistes,ja que apareix més clara

en alguns anys del segle XIX.


