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INSTRUMENTS TRADICIONALS D'ANTICS

OBRAD

Quan parlem

~'instruments de

música popular en

el sentit d'etnica

ens r e f e r t m a tots
.,'

aquells estris de

fer música que

d'una forma o

d'altre estan

lIigats a la vida

social d'una deter-

minada comunitat,

la qual els,
reconeix i p"erpe-

tua amb u"n ú s: _

con ti n u a-t .q,ue amb
'.

••el temps els fa

singulars:

RS VILANOVINS

rant bona part del segle XIX. Durant

aquesttemps fan dive<rsostreballs instru-

entals, especialmentgralles seques(és

a dir senseclaus). De fet és en aquest

temps quan esprodueix el naixement de

la gralla com a instrument, la qual cosa

ens assenyalala família Carrerascom a

ioners de la modalitat.

t:::::::::~~agí Carrerasi Fort va ser l'iniciador de

~~=:;::;~:;i:=:;;:~:;=;:=~la~d~i~na~stia de torners, donesera fill d'un
A cavall de lesduesrrrodalttets-descñtesi sal:iater.HavianascutT'aAy1776i va viu-

aVilanova s'ha desplegat una presencia re fins a la meitat del segle XIX. Esva

.secularprou notable. casarel 1799amb TeresaRaventósi en-

tre 1800i 1820va tenir nou fills, set nois

i dues noies. El fill gran, Magí Carrerasi

Raventós, continua I'ofici del pare a

I'obrador de la placade la Rectoria,sota

el campanarde SantAntoni. Unaltre fill,

La nissaga deis Carreras

Estracta d'una família de'torners de fus-

! .ta que arrenca al segle XVIII i actua du-
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,
Joan Carreras i Raventós (nascut eI1811),

s'establiria també com a torner al carrer

de l'Església.

Els enigmes de Josep Casellas

Laproducció instrumental vilanovina tin-
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dria continu"itat amb Josep Casellas i

Batet. No sabem quina relació hi po-

dia haver entre els Carreras i Josep Ca-

sellas, pero tot indica que quan la fa-

mília Carreras abandona la producció

instrumental surt amb torea un jove

que revolucionaria i faria evolucionar

la concepció de I'instrument gral/a, al-

hora que es dedicaria a la producció

d'harrnóniums enmig de moltes altres

activitats cíviques i polítiques.

Josep Casellas havia nascut a

Albinyana (Baix Penedes) I'any 1842,

en el sí d'una família de fusters. Als

setze anys ja era a Vilanova, seguint

un corrent migratori-Iaboral molt fre-

qüent en aquella Vilanova en expan-

sió. S'estableix com a fuster-ebanista

al barri de mar (carrer Soler) on seria

conegut popularment com el "tuster

de mar". Republicá abrandat intervé

en les Iluites polítiques de l'epoca, sor-

tint elegit en diversos consistoris com

a regidor o tinent d'alcalde fins pocs

anys abans de la seva mort. La seva

valua professional fa que ens el tro-

bem entre els professors que funden

el Centro Teórico Práctico de Artes y

Oficios, experiencia pilot a l'Estat es-

panyol que posteriorrnent sera l'Esco-
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la Industrial. Vinculat a l'Ateneu de:

Vilanova, viatja a Parísper veure l'expo-!

sició Universal de 1889 i ho fa com a de-

legat d'instruments d'una comissió cul-

tural d'obrers vilanovins.

No sabem com ni de qui va aprendre

I'ofici de la construcció d'instruments,

pero I'estiu de 1881 la Casad'Empara Ii

compra un harrnóniurn fet per ell per a

la capella, on encara s'hi pot veure i sen-

tir. A l'Exposició Regional de 1882 a

Vilanova, Casellas hi mostra les seves

habilitats en la construcció de gralles, i

també hi presenta un harrnóniurn.

Casellas cornenca fent gralles seques,

pero degut a les necessitats que tenen

els grallers, els quals en aquest temps

es converteixen en petites orquestres

que amb les gralles fan balls a festes

majors i envelats, es veu obligat a allar-

gar els instruments per a poder atacar

repertoris més complexos deis que lIa-

vors es feien amb les gralles seques o

curtes.

La intel-Iiqencia de Casellas es mostra

perque a més de dotar de claus els ins-

truments per allargar les tessitures

(quantitat de notes que es poden fer) i
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