
Notes sobre les matinades1 

 
La tradició de les matinades al Vendrell prové de temps immemorables. De fet, Arroyo 
(1990, 30; 1996, 207) comenta que entre els actes de la Festa Major de 1784 ja 
s'esmenten les matinades, però que de ben segur que anteriorment ja se'n feien. Alguns 
autors en diuen diana, amb una referència força militar, o aubades (albades), amb una 
referència més meteorològica (Bové, 1926, 109; Insenser, 1982, 46). Però s’anomenin 
com s’anomenin, el seu objectiu era i és anunciar el nou dia i despertar la gent a l'alba, 
quan clareja el dia a primera hora del matí.  

Bé, a primera hora del matí és una manera de dir, perquè actualment les matinades es 
fan de vuit a nou. Però com ressenya Arroyo (1990, 48), en un article del Baix Penedès 
de 1909, hi ha una referència a la Festa Major de 1884 que diu que "desde les 5 de matí 
no era possible aclucar els ulls amb el terrabastall que movien els balls y comparces 
populars al fer la cerca vila de les matinades…". Tot i això, Ramon Ramon i Vidales 
(1909, 70), a la seva obra Vaca de llet, ens diu que "pocs moments després les gralles 
van empendre-les amb una tonada alegroia, festívola, i conegué que marxaven, homes i 
gralles, carrer avall. Era la colla dels Xiquets de Valls, que anava fent la salutació de les 
Matinades a les cases principals. […] Sentí hores: tocaven les set”. I encara hi ha altres 
documents que parlen de matinades a 2/4 de 8. 

En la aquesta referència de la Festa Major de 1884 es diu clarament que en les 
matinades també hi participaven "els balls y comparces populars ", i al programa de la 
de 1934 (Arroyo, 1990, 79) hi diu que "de bon matí les danses populars, Ball de Bastons i 
Ball de Diables així com les colles castelleres recorreran la vila en Tradicionals 
Matinades." 

I el mateix Ramon Ramon i Vidales, va incloure, a l'obra abans esmentada (1909, 71), 
una interessant referència a la Festa Major del Vendrell, que no és res més que la 
reescriptura de l'article "Costums que's perden y records que fugen", que va publicar al 
Baix Penedès el 25 de juliol de 1908 i que va dedicar a Pau Casals i Benvingut Socias, en 
la qual la Manuela "volia llevar-se, car tampoc hauria pogut dormir, encara que havés 
volgut, perquè era un seguit el passar i aturar-se balls i dances populars; i ara era'l 
floviol que acompanyava'l crec, cric, cric del Ball de Bastons; ara'ls timbalots 
destrempats i l'espetec de carretilles dels Diables; ara les tonades cadencioses i 
planyívoles del sac de gemecs del ball de Cercolets; i les escopetades del ball den 
Serrallonga, i la gralla del de les Gitanes, i la cerca-vila de la cobla, i molts altres 
diferents sorolls, i crits i remoreig de la gent que passava. Totes les tonalitats i sons de 
les festives Matinades repercutien per l'espai, cridaners uns, remorejants o sorollosos 
altres; però tots alegrois, tots festosos, que anaven difundint per tots els àmbits de la 
vila, desvetllant al veïnat, les primeres rauxes de festa major. Aquell brugit festívol, 
aquelles tonades de música popular…".  

Per tant, les matinades no són només una peça musical, ni sempre han estat exclusives 
dels grallers, sinó que eren com una cercavila matinera en la qual al llarg dels temps van 
anar participant els Castellers, els Diables i diferents balls. De fet, des del 2001 i de 
manera esporàdica, també hi ha anat participant els Nens del Vendrell, alguns Diables i 
bastoners i bastoneres. 

                                            
1 Extret de Quintana (2005), amb modificacions, ampliacions i actualitzacions. 



El so de les gralles tocant les matinades, per uns és "un terrabastall", per altres "una 
tonada alegroia, festívola", o fins i tot "totes les tonalitats i sons de les festives 
Matinades". Però Jaume Ramon i Vidales (1905, 29), al programa de la Festa Major de 
1905 ens diu al respecte que "al sentir las tan originals con escayentas Matinadas de 
frescal i corprenedoras notas que convidan a descans y al repós…", i al llibre Vendrell 
Històric. Recull d'escrits, articles i notes (1982, 183), comenta que és, "l'espinguet2 de 
les gralles, refilant les típiques matinades, de notes llargues, seguides d'atildats 
compassos, i que, en variar de tò en la segona part i en oir-se més d'aprop, verament 
deixondien al que se les escoltava. ¡Quina tocada més escaient i popular!". I des de 
Cuba, el 1931 Josep Aixelà (1932, 296) les recorda com "el pet de les gralles, 
estridentes, refilades, amb el redoble del tambal, desgranant unes `Matinades' que'm 
van deixar clavat en el seient…[…] Cal haver estat nen ficat al llit, acotxat i ensonyat, 
per a despertar-se al bell refilet de les `Matinades'…". 

Àngel Guimerà, en un carta que envià a Enric Morera el novembre de 1906 (Guimerà, 
1930, 215), en la qual li comentava com s’imaginava la música d’alguns moments de la 
seva obra La Santa Espina, i més concretament la del conegut poema que comença dient 
“Som i serem gent catalana…”, li diu: “La música recordés vagament las cosas de la 
nostra terra, ara’ls xiquets de Valls (no de’n Clavé; de Valls), la salve de Montserrat, 
ballorada que tócan de bon matí pels carrers lo dia de festa major las grallas del 
Vendrell…”, referint-se, suposadament, a les matinades. 

Amades (2003, 78), però, diu que a les matinades les gralles van dient “no en volem, no 
en volem de bacallà”, mentre els timbals, “redoblant amb fúria van dient: carrrn, 
carrrn, carrrn”, mena de lletra onomatopeica d’origen quaresmal, que encara recorden 
avui alguns avis del Vendrell. 

Actualment al Vendrell les matinades són tocades pels dos grups de grallers i gralleres 
de la vila, Les Gralles del Baix Penedès i els Tocats de Canya. Els dies de Santa Anna (16 
de juliol), de Santa Anneta (17 de juliol)  i en dia  del gos (19 de juliol)3, al voltant de 
les vuit del matí, els dos grups es concentren al carrer dels Cafès, a la cantonada amb la 
carretera del Doctor Robert, lloc popularment conegut com a "cal Jornet", nom d'una 
llibreria actualment desapareguda, on una ronyosa placa a terra4 recorda aquest punt 
com a punt històric de sortida de les gralles per fer5 les matinades. Per tant, a les vuit, 
minut més però mai menys, els dos grups interpreten alhora les primeres matinades del 
dia, i tot seguit cadascun fa el recorregut que vol, fins a les nou del matí, que és l'hora 
obligada de l'esmorzar.  

Entrant ja en l'àmbit musical, cal dir que el Toc de matinades sempre ha estat 
"intocable", i ara explicaré el perquè d'aquest joc de paraules. Els referents més directes 
de les actuals generacions de grallers han estat els Macaris (Albert Jané, Carbassó; Joan 
Domingo, Macari, i Jaume Esteve, Casata), Antoni Oller, Eduard Vericat, Antoni Mañé i 
Mercadé, Ton de la Gralla i Jaume Vidal i Vidal, Carboner, que a més va ser el seu 
mestre. Per a tots, però sobretot per al Carboner, era fonamental conservar al màxim la 
                                            
2 Aquest és l’atribut més utilitzat en referir-se a les gralles, en els documents de finals del s. XIX i 
princiois del XX. 
3 Els altres dies que es toquen matinades són:  per de la Fira de Santa Teresa, a l’octubre; per les Festes 
dels Barris o dels “Pambeneits” (tot i que en realitat hauria de ser dels Pans Beneïts, a la vila s’anomenen 
“Pans Beneits”), de la vuitada o capvuitada de Corpus, al juliol; per Sant Zacaries; algun 11 de setembre; 
i en alguna altra ocasió esporàdica molt assenyalada. 
4 Per quant una placa “com déu mana”? 
5 Diem fer, perquè les matinades, més que interpretar-se, es fan.   



melodia, el ritme i el so de les peces de música per a gralla, que segons ells eren les 
més històriques, tradicionals i importants. Per tant, eren les que calia preservar més, i 
tenir-hi més respecte. Ens referim al Toc de matinades, tant les llargues6 com les 
curtes, al Toc de processó, al Toc d'ofertori i al Toc de castells.  

Per aquest motiu, aquests tocs eren "intocables", o sigui, que ningú els podia "tocar", en 
el sentit de modificar, canviar de ritme, ornamentar o glossar. Eren i són gairebé 
"sagrats". I aquest sentiment i alhora actitud de respecte, conservació i continuïtat, el 
van transmetre als seus deixebles per sobre de tot, de tal manera que aquests segueixen 
mantenint-lo viu i transmetent-los a les noves generacions.  

Sobre la música del Toc de matinades, tot i ser una música anònima i tradicional, el 
Vendrell és hereu de la que se’n pot dir la versió de Jaume Vidal, que es va editar al 
llibre del seu repertori (Olivé et al., 1992, 86). De fet, Jaume Vidal va ser qui va 
"normalitzar" la peça i qui en va ajustar l'arranjament. De tota manera, cal dir que hi ha 
algunes diferències entre la partitura "normalitzada" per Jaume Vidal i el que Les Gralles 
de Baix Penedès toquen pels carrers, sobretot en les notes llargues dels finals de frase, i 
en els compassos amb pausa, que passen de dos a cinc.  

Des de fa una anys Les Gralles del Baix Penedès han incorporat una gralla baixa7 i 
interpreten les matinades a tres veus8. Aquesta versió l’ha arranjat l’Adrià Grandia a 
partir de les matinades per a tres gralles del grup de grallers Els Gonsers de Sant Jaume 
dels Domenys, recollides a l’OCPC (Carpeta C-95, núms. 44/24, 25, 26 i 27), cosa gens 
estranya perquè tots ells tocaven gralles de claus (Massot, 1998, 177). 

Quant al so de les matinades de Les Gralles del Baix Penedès, aquest es basa en el que 
els grallers i gralleres del grup van sentir, reprodueixen i transmeten. Un so força 
mediatitzat per “folrat” de l’inxa tant insistit per Jaume Vidal i Vidal, Carboner, pel 
tempo, el ritme, les pauses, els lligats i els calderons. 

En relació a les Matinades curtes, Les Gralles del Baix Penedès les toquen en diversos 
moments i llocs cada vegada que fan matinades. Aquestes Matinades curtes, a més 
d'editar-se segurament per primera vegada al programa de la Festa Major del Vendrell 
de 1905 i de reproduir-se en diversos llocs, com al llibre de Blai Fontanals (1996, 77), 
també es poden trobar, encara que de vegades amb nom diferent i sovint amb algunes 
diferències de notes i figures, en diverses recopilacions, entre les quals es destaquen les 
de Bové (1926, 111) o d'Insenser (1982, 46-47; Cuscó, 2000, 50). 

                                            
6 L'existència de matinades curtes és el que fa que, del Toc de matinades, també se'n digui Matinades 
llargues. 
7 Sobre la gralla baixa, remetem a: Orriols, Pau; Bayer, Xavier. (1998). “La gralla baixa un instrument a 
recuperar”. Revista de Etnologia de Catalunya, núm. 13 (Versió en línia a: 
<http://www.raco.cat/index.php/RevistaEtnologia/article/viewFile/48921/57120>. 
8 Esperem que ara que Les Gralles del Baix Penedès surten a tocar matinades, castells o la processó amb 
gralles baixes o de cinc claus fent terceres veus, no pasi com el 1894, quan en una nota de la pàgina 3 de 
El Vendrellense de 3 de juny es deia: “De suerte que no contentos los grallers con falsificarnos como nos 
han falsificado los instrumentos…”; i en una altra també a la pàgina 3 de El Vendrellense del 13 de 
setembre de 1903, amb relació a l’Arboç es deia: “Pregém als amichs de Arbós, aymants de la conservació 
de las cosas típicas de nostra terra, que fassin los possibles, en lo que puguin, perque no prosperi aquesta 
tendencia que hi ha de desvirtuarles, y sobre tot, que no permetin que ni duran la festa major, ni en las 
altres festas anyals de caracter popular, los grallers s’atreveixin contra lo més tipich y característich que 
té la gralla. Ja hem fet prou contra d’ella deixant-la disfressar de clarinet”. 

 



 
Programa de la Festa Major del Vendrell de 1905, p. 20. 

També volem esmentar la versió recollida per Joan Tomàs el 1925, en la missió de 
recerca que va fer a Albinyana per a l'Obra del Cançoner Popular de Catalunya (Massot, 
1996, 93), que tot i anomenar-se Matinades de Carnestoltes, en realitat són unes 
autèntiques matinades curtes.  

Hi ha qui diu que El Vendrell és l’únic lloc de Catalunya on les Matinades curtes encara 
són vives. Sigui com sigui, el cert és que cada matí que es fan Matinades, bé per la Festa 
Major, bé per la Fira de Santa Teresa, sempre es toquen dues o tres vegades durant el 
recorregut.  

Com a curiositat esmentar que actualment quan Les Gralles del Baix Penedès 
interpreten les Matinades curtes, aquestes comencen el ritme del timbal, quan 
tradicionalment aquest no començava fins a meitat del primer compàs. Preguntant-li el 
perquè al Jaume Vallès, Moliner, respongué: “que perquè les gralles mai entraven a 
ritme”, i per tant, va decidir marcar-lo ell d’inici. 
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