
ALGUNES NOTÍCIES DE GRALLERSA VILANOVA DE LA PRIMERA

MEITAT DEL SEGLE XIX

LAGRALLA

(Fragment)

y la gralla

que rejila

per la vi/a

ab son afany.

Ab só alegre

manifesta

qu 'es lafesta

de cada any.

Puig la gralla

en sel~lblan dia .

la alegria

es del jovent,

tot s 'olvida

dóls y penas

son las nenas

grat content.i

Referint-se a l'adscripció de la gralla a casanostra,una

relació desonadorsd'instruments tradicionals-obtingu-

da mitjancant el concurs de diversos investigadors, i

presentada,alhora, com susceptibledepoderserampli-

ada a posterioritat- circumscrivia els noms d'Antoni

Pascual,JosepPascuali JoanFortuny dins lanómina deIs

grallers vinculats professionalment amb Vilanova i la

Geltrú durant el període més reculat d'estudi, el que

compren els dosprimers tercosdel seglepassat.2

Reprenent l'elaboració d'aquesta enumeracio, una

posterior publicació ampliava la informació dels suara

esmentatsAntoni i JosepPascual, en afirmar la seva

connexió ambVilanova amb la constatació quepartici-

paren al 1849 i 1850, respectivament, com suposats

grallers, en seguicis d'una ja llavors pretérita Rifa del

Porc de Sant Antoni Abat.3

Així mateix, en aquesta darrera obra esmentada, es

repetia la menció d'un graller decognom Fortuny amb

la nostra vila -ara no obstant rebatejat perspicacment

com Vicenc Fortuny i Dordal- en sustentar-se que

acompanyá les evolucions del gegantsde la Parroquia

deVilanova, durantunaseried' anysapartir de 1841,en

les tres festes on aleshores aquells entremesos actua-

ven: Sant Antoni Abat, Corpus i les Neus.

D'altra banda, la mateixa publicació incorporava la

figura d'un fins llavors desconegut Josep Cassanyes

dins la relació dels implícits grallers actius aVilanova

capamitjans del seglepassat,en identificar-lo al 1848,

sotael mot deXico lave, animant l' exhibició de la Rifa

del Porc de SantAntoni, amésde documentar-lo I'any

anterior acompanyant aquellmateix seguici.

Finalment,enlamateixaobras'afegienmésnotíciesrefe-

rides al períoded'introducció de la gralla aVilanova, en

apuntar-seunanotade 1839,enlaqual constalaveugralla,

comla primera on s'havia aconseguitdocumentarnítida-

mentlapresenciade1'ús d' aquestinstrumentmusicalala

nostravila, amésd'oferir-seal 18351esprimeresreferén-

cies d'altres instruments tradicio-

nals,com sónel sacdelsgemecs,el

flabiol i el taba!'

Colla dé Gral lcrs del carrer dc Santa Madrona, de Vilanova i la Gcltrú. O'csqucrra a
drcta: Julio Martín, Carlcs Sagarrai Joscp AIsina. Entrada de grallers, vigilia de Sant
Bartorncu. Sitgcs 1981. ¡ .

Havent-se establert les fins ara

exposades informacions, majo-

ritáriament, mitjancant un buidat-

gedela comptabilitat deI 'Obrade

la Parroquia de Sant Antoni Abat

de Vilanova -dipositada al' Arxiu

de la mateixa Parroquia- i havent,

unmateix, tambéconsultat el refe-

rit fons documental, volem afegir

una serie de consideracions.

Enprimer lloc, araperaraensveiem

capacitatsperrecular laprimera no-

tíciadegrallesaVilanovafmsa 1835



-casualmentl' any on, demoment,esdiu queja espoden

comptar lesd'altres instrumentsmusicalstradicionalsde

casanostra- apartir d'una anotacióde la FestaMajor de

SantAntoni Abat referida a les despesesd'un deisballs

tradicionals que més s'associaavui dia a Vilanova i la

Geltrú,ialasevacomarca,ambl'acompanyamentd'aquest

oboetradicional:

d.d. (17 de gener) Per un duro entregat al Ball de

Bastons en ajuda del cost de la Gralla .

....................................... 1 (lliura) 17(sous) 6 (diners).

Perun altre cantó, discrepem ques'hagi afegit la figura

de Josep Cassanyes com a graller, car valent-se de

I'estudi de la mateixa comptabilitat de l'Obra de Sant

Antoni Abat no s'hauria d'haver afirmat que aquest

personatge hagués actuat de graller.

lncidint en la figura de JosepCassanyes,ja que durant

gairebétrentaanysrepresentaun personatgehabitual de

lacomptabilitat deI 'Obra deSantAntoni, mitjancantuna

enumeracióde lesnombrosesdespeseson apareixdocu-

mentatpodríemanar-Iidesgranantsuccessivesactivitats.

En aquestsentit,per exemple,segonsunaanotaciódel 3

de febrer de 1834 referent a les dites Premsesde Sant

Antoni, quesituadesa tocardel torrent de la Pastera-on

mésomenysavuidiatrobemelcarrerdelesPremses-eren

ellloc enelquals'arreplegavenlescontribucionsdefruits

peral' ObradelaParroquia,seli podriaatribuirunaprimera

ocupacióvinculadaambl' activitateconómicadelaParro-

quiade Vilanova:

Per 2pesetes28 quartosdedossamalésy encantar28 botas

de vi de lasprempsassegonsrecibo de JosephCasañas

pregoner de n° 31 1 (lliura) 1 (sou)3 (diners).

D' altra banda,tambépodríem especularsobreel nostre

protagonista, adduint-li una activitat relacionada amb

I'elaboració d'oli, qui sapen fer-se cárrec d'oliverars,

ja que se li poden constatar unes anotacions regulars

a favor de l'Obra de SantAntoni a compte de I'arren-

dament d'un trull de les Premsesde la Parroquia. La

primera anotació queconeixem ésdatadaal 1842,pero

referint-se aI 'any anterior, i unadarreraal 1860,també

cómput de I 'edició anterior.

No obstant aixó, són en els comptes referits a la rifa,

sobretot, d'un porc, pero també d'altres premis, a

benefici de l'Obra de SantAntoni on apareix el nostre

personatge més abastament referenciat, que, d'altra

banda, són les que ens valdran per desmentir la seva

activi tat de graller.

Tot i que podríem allargar-nos establint substancials

diferenciescontraposantlaprácticad'avui dia,hemdedir

que básicament la dinámica que ens interessad'aquest

singular sorteig és la mateixa que la que organitza la

Cornissióde la FestadeisTres Tombs deisnostresdies.

Tal com ésben sabut, entre altres causesapartir de la

continuitat de tal practica en(.l'actualitat, un element

característicd' aquellarifa consistia.enI 'exhibició d'un

porc per la vila, com a mínim, a partir deis volts de la

diada de Sant Antoni i, a diferencia deis nostres dies,

fins el dimarts de Carnaval, jornada en la ~ual erarifat

l' animal. Acompanyats per alguna mena d' atracció

musical, tractant de seduir l' atenció del públic, una

serie de venedors escortaven la comitiva que s'orga-

nitzava, per procurar engatussarparticipacions al pú-

blic assistent.

Potser per la seva idiosincrasia de pregoner, el nostre

personatgedesenvolupál' ofici de venedor de números

detalempresaperespaidequasivint anysapartir de1838.

D'aquesta manera, consultant les successives anota-

cions referents a aquella Rifa es pot observar una

progressiva major implicació del nostre personatge en

l' éxi t d' aquella ocupació. Corroborant aquestfet, pre-

sentemun apunt de 13de febrer 1839,que transcri viril

a continuació, en el qual esconstata que, amés de fer-

secárrec de la venda d'una part important de cédules,

JosepCassanyesprocurava que familiars seusacapa-

ressin tasques del sorteig, tractant-se d'obtenir un

máxim deguanysfamiliars:

Per 2050 Bitllets despatxats per Joseph Casañas

importan 241 pesetas 6 quartos que rebaixant 30

pesetas 5 quartos del seu traball y 9 pesetas de

acompañar lo Tosinoper la Vi/a lo seufill de 36dias

quedan 202 pesetas 1cuarto .

. 35 (lliures) 15 (sous) 3 (diners)

Per un altre cantó, també podria presentar-se com a

prova de la connivencia de la nostra figura, en tal

activitat, la certesa que en diverses ocasions es féu

cárrec delmanteniment deis pocs estris del sorteig:

Tinch rebut de Don Tomas Ballester Obrer de la

Parroquia de Sant Antoni un duro que es de traball

de haber pintat Joseph Soler dorador un retauló per

las extraccions del Tosino de dit Sant habent posatjo

la Justa. Vilanova 7 Mars de 1840. Joseph Casañas.

Referint-nos que aquest darrer document ens sugge-

reix una disponibilitat del nostre protagonista en ocu-

pacions relacionades amb el treball de la fusta, una

novaanotacióensdescobreixunmultidisciplinari Josep

Cassanyesun altre cop compromesenI' éxi t de la Rifa,

ara arran d'haver construir les boletes de fusta dins de

les quals es ficaven les cédules, per destriar-ne la

guanyadora:



1852. Mars. Al torner Josep Casañasper fer 1000

rodolins 4 (duros)

Aclarida la complicitat de JosepCassanyesen el bon

desenvolupamentd'aquellaRifa, elquenos'had' oblidar

de mencionar és el protagonisme que representava-i

representa- l'acompanyament musical que figurava -i

figura- enelsseguicisques'organitzaven-i s'organitzen-

a fi i efectedel bon desenvolupamentd'aquella rifa.

En aquest sentit, per exemple, de l'edició de 1858

sabem,malauradament, nomésdela intervenció del so

de gralles i tabals:

Janer 30 Lloguer de dos tabals y gralla en

varios diumenges 2 (duros) 10 (reals).

En canvi de la de 1849, com ja s'ha comentat amb

anterioritat en referir-nos a la primera nómina de gra-

llers, havent-se repetit la tria d'aquest oboepopular, es

compta, afortunadament, ambel coneixement del nom

de1'instrumentista:

Febrero 22. Por 6 tardes de haber acompañado

e! cerdo por las calles José Pasqual con la chirimia,

á 10 reales cada una 3 (duros)

No obstant aixó, tot i reflectir-se les despesesdeis

músics tradicionals, d'altres edicions hem pogut

dilucidar només que la identitat referenciada en els

assentaments comptables era la de l ' encarregat de

l' ajustament de les contractes. Posant per exemple

el cas de l'any 1856, segons uns assentaments del S

de febrer, podem comprovar que en aquestes cir-

cumstáncies qui assumia tal tasca era un deis vene-

dors oficials de ccdulcs:

Al Anton, marxant per lo que li correspon en lo

despatx de 5000 bitlles de la rifa del tocino .

. 14 (duros) 14 (reals)

Al mateix per lo lloguer del corral, y de cuidar lo

tocino 3 (duros)

Al seu noy depasejarlo per la vi/al (duros) 5 (reals)

Per ajudarli á pagar la gralla 1 (duros)

Al-ludint l' edició de 1850, pot documentar-se que el

nostreJosepCassanyes,amésdefer-se cárrec conjun-

tament amb un altre individu de la venda deis bitllets,

apareix referenciat havent estipulat la contractació de

la música deis seguicis:

Compte deis Bitllets que entrega á Joseph Casañes

per la Rifa de! Tosino de Sant Antoni Abat que se ha

de traurer en lo dia 12de Febrer de 1850 Rebut.

Febrer 14. Me ha portat Casañes 68 Duros y li he

tornat 10 quartos 67Duros 18Rals 7 quartos

19.Per 3 dias de haber tocat la gralla per los carrers

acompañant al Tosino á mitg duro cada dia .....

........................................................1Duros 10Rals

Ajustament que, per altra banda, en aquella edició

podem corroborar no es correspondria a una seva

actuació sevacom agraller, car coneixem que ésrefe-

rent al' emparaulamentdel suposat,per alguns, graller

Antoni Pascual, també al principi citat en la llista de

primers sonadorsvilanovins:

1850 Febrero 14. A Antonio Pasqual por

haber acompañado el cerdo con la chirimia .....

........................................................ 1(Duro) 1O (Rals).

Grallcrs i tabalcrs de Vilanova i la Gcltrú. D'csqucrra a drcta: Perc Rcñc, franccsc Garcia,

Josep Nin., ?alvador Mustó, Francesc Garcia (fill) i Ferran Garcia (fill). Les Neus,

Vilanova i-Ia Geltrú, 1979.



D' acordaaquestaargumentació,ensatrevimaassegurar

queJosepCassanyesnofou ungraller sinóelresponsable

de la contractació de músics tradicionals en edicionsde

laRifa delPorcdeSantAntoni;afirmacióqued'altrabanda

ens l'hauria d'induir la lógica, en refutar la infructuosa

figurad'unmúsic tocanti, alhora,empaitantelpúblic amb

la vendadecédules,Seguintaquestscriteris, desestima-

ríem de JosepCassanyesla següentsevaprimera argu-

mentadareferenciacomagraller:

1847 Febrero 17. Satisfecho á José Casañes por

haber expendido tres mil tres cientos Billetes dela rifa

de dicho cerdo 9 Duros 14 reales 4 maravedises

....................................... 194 (Rals) 4 (maravedisos)

"Mas Satisfecho al mismo Casañespor la musica que

acompañaba el cerdo enlos dias defiesta 2 Duros

................................................................... 40 (Rals )

Tot i aixó, encarahauríem deconsiderar-li unamenció

del8 dernarcde 1848,enla qual apareixdocumentatun

graller sota el mot Xico Jove, arran que hi ha qui

asseguraés referent al nostre protagonista:

SatisfetáXico jove per 6diasdelagralla deacompañar

lo tocino per la vi/a á 10 rals un .. 3 3 duros

Amb la intenció d'atribuir categóricament la identitat

d' aquestgraller, presentemuna nota de despesesde la

processó del Corpus de la Parroquia de Vilanova de

1841-per altra banda, casualmentconcemida aun any

enel qual s'havia asseguratquesecircumscrivia l' ani-

mació deisgegantsdeVilanova ambla participació del

graller Fortuny- que testimonia que sota el mot Xico

Jove no s'hauria d'haver reconegut la figura de Josep

Cassanyessinó la d'un incógnit Joan Soler:

Declaro lo habaix firmat que tinch rebut perlafesta

del Corpus, y vigilia, y octava, que ha entregat lo Sr.

Miquel Safonsy Soler com á obrer delaparroquia de

Sn Antoni Abad lo se guent.

Per portar lo Gegant gros lo Anton Bovér, la vigilia

y Corpus, y octava 6 pasetas

ydemper la Gegantagrasa a JosepFarret 6 pasetas

per portar la Molasa nava a Joseph Anton Poch

...................................................................6 pasetas

A Joan Soler (dit xico jaba) per toca la Dolsayna, y

tamborino per la vigilia, y Corpus, y octava son

.............................................................11 pasetas

Son en tot vinti noupasetas. Yparaque sian habonats

en los comptes de dit Sor. Obrer, firmo lo present en

Vilanova y Geltru a 20 Juny' 1841. Visens Furtuñ.

No obstant aixó, ija per acabar, no ésel nostre parer

desdenyar del tot l' aportació del nostre Josep

Cassanyesdins l' ámbit de la música tradicional, car,

a més del seu paper en la contractació d'instrumen-

tistes, comptem amb diverses referéncies de la ma-

teixa Rifa del Porc <de'Sant Antoni on s' esmenten

diverses participacions.de fills seus com a tabalers,

ben segur per ell premedita¡!es, seguint el criteri del

máxim lucre familiatpossible. .

En aquest sentit, trobem en unes-p.c;>tesdel 1852 que

diversosCasanyestocarenconjuntamentambel compro-

mís del' animaciód'un graller durantaquell any:

Per 5 dias de tocar la gralla 2 (duros) 10 (rals)

Als noys del Casañasper rodar per la vila ab lo tabal

........................................................ 2 (duros) 8 (rals)

Així mateix, apartir d'un assentamentdel 1853 sabem

que un Cassanyesactuá en solitari en aquella edició:

Al noy del Casañasper 6 dias de anar ab lo tabal

................................................................... 12 (rals)

Finalment, per l' estudi de la comptabilitat deis anys

1854 i 1855 coneixem la reiteració d'un Cassanyes

tabaler, a la vegada que d'aleshores identifiquem él

concurs d'un borregaire, del primer any deis quals

podem ac1arirla sevaprocedencia:

1854 Febrer 16 .

A un home de Sitges per tocar 6 días lo sach dels

gemechs : 3 (duros)

Al noy del Casañasper varios días de anar ab lo tabal

........................................................ 1 (duros) 4 (rals)

1855 Febré.

21. Per 7jornals de la mancha borrega á 10 rals u

.........., 3 (duros) 10 (rals)

22. Al noy dedit Casañesper tocar lo tabal per los

carrers 8 (rals)
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