
Novetats a les músiques populars de la Festa Major del Vendrell de 
2008 

 

Per tercer any consecutiu, volem deixar constància de les novetats en l’àmbit 
de la música popular i tradicional, ressenyant què ha passat i què hi ha hagut 
de nou a la Festa Major d’enguany. 

Dissabte 19 el grup de grallers Tocats de canya, van oferir, com acostumen a 
fer des de ja fa una dècada, el seu tradicional Concert de gralles, amb un 
repertori de música d’autors vuitcentistes, música popular i varies adaptacions. 

Dijous 24, l’Assaig general de la cercavila de Festa Major, que tot i fer-se 
per segona vegada, podem dir que ja està consolidat com a “Acte previ” de la 
Festa. Durant l’assaig, alguns grups van provar peces i coreografies noves, 
però deixem l’Assaig com el que és, com una provatura, i per tant 
considerarem que les peces noves que hi van sonar, no s’hi van estrenar, sinó 
que només es van “tastar”. 

Dissabte 26, Ballada d’honor a Santa Anna i Cercavila, i diumenge 27, 
Actuació dels grups de cultura popular. La “crònica” seguint l’ordre de 
l’il�legible programa, és la següent: 

• Ball de bastons. Si bé enguany aquest ball no ha estrenat cap peça, el so 
de Les Gralles del Baix Penedès i el ritme dels bastons de petits i grans 
ha omplert els carrers i les places amb els tradicionals Ram-ram, Sotacama, 
La boja i el Pericó; i amb La Rosanna, L’Aboi i El rotllet, de Jaume Vidal, 
Carboner. 

• Ball del 4 de març. Aquest ball s’ha estrenat enguany i la música l’ha 
composat Anna Ibarz. És una peça per a tres gralles i tabal, que han 
interpretat Les Gralles del Baix Penedès, i que està estructurada en dues 
parts, que recullen els dos bàndols dels protagonistes dels fets que van 
passar al Vendrell el 4 de març de 1874: la Marxa dels Carlins (Oriamendi) i 
la Marxa del Poble (Himne de Riego).  

Com bé diuen els aclariments entre parèntesi, la Marxa dels Carlins és una 
recreació lliure i animada de la Marxa d’Oriamendi, l’himne dels carlistes i 
absolutistes, que a partir d’un toc introductori, presenta tres frases musicals 
que organitzen la coreografia. De l’original Marxa d’Oriamendi se sap que 
els arranjaments musicals els va fer de Silvano Cervantes, però de l’autoria 
de la composició no se’n sap res, fins i tot i hi ha qui diu que la música 
prové d’una cançó de la Legió britànica que va arribar a Espanya per lluitar 
amb els lliberals, i que va ser derrotada al 1837 a la batalla d’Oriamendi. 

La Marxa del Poble és una adaptació i variació de l’Himne de Riego, l’himne 
dels cristins i lliberals, que també a partir d’un toc introductori, presenta 
tres frases musicals lligades a la coreografia. De fet, la música de l’Himne 
de Riego pertany al Ball dels majordoms de Benasc, i José Melchor Gomis la 
va aprofitar per fer-ne l’esmentat himne, que va dedicar al tinent coronel 
Rafael de Riego. Fou el primer himne dels lliberals, i després ho va ser de la 
Segona República. 



Esperem que aquest ball, s’enriqueixi amb músiques i coreografies noves, 
com ja està passant amb el Ball de panderos i el Ball de pastorets, i pugui 
incorporar o adaptar l’himne Al 4 de març, composat per Carles Casals i 
amb lletra d’Àngel Guimerà, que Alfons Vidiella va localitzar ara fa uns anys 
(vegeu: La Fura, núm. 1141, 16/22 juliol 2004). 

• Ball de la Patatuf. Com l’anterior, aquest ball també s’ha estrenat 
enguany i la música l’ha composat Anna Ibarz. És una peça per a dues 
gralles i tabal, que han interpretat Les Gralles del Baix Penedès, i que 
s’organitza en dues parts: La passejada i La dansa. L’estructura d’ambdues 
és la tradicional catalana de 8 compassos, i tenen un aire de ball de 
bastons, molt alegre i saltiró. La dansa, comença amb tres notes 
introductòries que recorden, de forma invertida, les del tradicional Ball del 
patatuf, que s’havia ballat al Vendrell a principis del segle XX, en el que les 
tres notes eren acompanyades de tres picaments de mans i del cant Pa-ta-
tuf.  

• Ball de Gitanes. Les Gralles del Baix Penedès van interpreta amb gralls, 
com fan del de 1997, amb el lapsus de 2005 quan el ball no va sortir, els 
quatre motius del ball: l’Entrada o Passada, el Ball de cintes, els Galerons i 
la Trenada i Destrenada, aquesta darrera incorporada al 2006. 

• Ball de panderos. La mitja cobla formada per Simó Busquets, l’home del 
sac, i Montserrat López al flabiol i tamborí, van interpretar les quatre 
melodies de la versió vilanovina del ball: la Passada o Cercavila i l’Estrella, 
que provenen del Ball de cercolets; el Ball de l’Àliga de Vilafranca, aquí 
anomenat Àliga o Creu, i el ball propi, la Jota o Ball de panderos. 

Si l’any passat dèiem que “alguns músics dels grups de música popular i 
tradicional de la Vila, han assumit el compromís de composar noves peces 
musical per aquest ball”, ara podem felicitar-nos de la incorporació i estrena 
de dues noves peces composades per Adrià Grandia, El tortell i El molí, 
que han generat noves coreografies. 

• Ball de pastorets. Acompanyats de la Mitja cobla travessera, van ballar 
al so del flabiol, el tamborí i el sac de gemecs, les tres parts del ball tant en 
la versió vila-franquina/novina (Barrejada, Pont i Bota), com en la que 
possiblement és la més autòctona de la Vila (El Pastoret, La passada i La 
creu o les Corrandes). 

Tot i que la recuperació d’aquest ball al 1996 va seguir el model del Camp 
de Tarragona (vegeu: “El Ball de Pastorets al Penedès: l’ahir i l’avui”, de S. 
Arroyo, a La Fura, núm. 891, 1/7 octubre 1999), la “re-recuperació” 
realitzada al 2006, i el retorn actual a les músiques més pròpies, li està 
donant un caràcter més penedesenc.  

De tota manera estaria bé que, com diu el company Arroyo, no faltés al ball 
la pastoreta, que tot i ser un element tarragoní, ja surt a la “Glosa” de la 
Festa Major que un tal Llicenciat Peme va publicar al 1908 a “El Baix 
Penadés”, que amb independència de si el ball era propi del Vendrell o veia 
del sud, deixà constància d’aquesta protagonista del ball, de les seves 
castanyoles, i de l’acompanyament del sac de gemecs: “Retirem el mandró, 
la carbasseta, el garrot i la manxa-borrega— excalamá’l rabadà,— la meva 



pastoreta bonicoia, amb sos matussers esclops, ja no ballará més al compás 
de festívola castanyola. ¡Pobra pastoreta meva! No ploris, no... manyaguet 
de la mare.” 

Aquest ball també ha estrenat una coreografia nona: El molinet. Esperem 
que aquestes s’ampliïn i que noves músiques les acompanyin. 

• Ball de valencians. Aquest ball també s’ha estrenat enguany. Si bé quan 
es va fer la primera recuperació del ball al 1996 la música que 
l’acompanyava era un fragment de la del Ball de valencians de Prades, 
donat que no hi ha cap referència clara de quin era o podia ser la d’un Ball 
de valencians del Penedès, l’opció de composar-ne una de nova va semblar 
una proposta interessant i innovadora.  

La nova peça composada per Adrià Grandia consta de quatre parts, 
lligades a diferents coreografies: L’entrada, el Ball a tres, que és una jota; 
el Ball a dos o Els mocadors; i El castell, que és un adaptació i variació 
sobre el popular Toc de castells. En aquest retorn del Ball de valencians del 
Vendrell, les músiques han estat interpretades pels Grallers de la Torre. 

• Gegants, Gegantons i Nans. Com cada any, els Grallers dels gegants han 
acompanyat aquests entremesos en la Cercavila i l’actuació, interpretant 
alguns balls propis, peces tradicionals, i adaptacions de músiques populars. 

 

I no podem deixar d’esmentar també les Matinades que durant els tres dies de 
Festa Major, interpreten per carrers de la Vila els grallers Tocats de canya i 
Les Gralles de Baix Penedès. Aquests darrers, segueixen fent-ho a tres veus 
gràcies a la incorporació de gralles baixes, i enguany hi ha hagut una curiosa 
novetat: la tenora del Jaume Juncosa! A més, si l’any passat en Jaume Cañas 
s’incorporà com a timbaler en aquest grup, enguany ho han fet Felip Urgell, 
Treset, en Joan Cugat, de Cal Petitó, i Josep Saperas, Sape. 

I ara la pregunta del milió: qui tocava matinades amb un tabal del Sisquet 
llauner, que portava gravat F. Badia 1900? 

Arribats aquí, ens preguntem: què ens portarà la Festa Major de 2009? què 
ens agradaria que ens portés?  

“Per la part que ens toca” ens agradaria... 

• Sentir i veure noves músiques i coreografies pels nous balls (4 de març i La 
Patatuf), pels balls recuperats enguany o fa poc (Gitanes, Panderos, 
Pastorets i Valencians), i pels balls de sempre, els de Bastons, que a més 
d’incorporar-ne de nous, com els composats per M. Meneses, J. Qual, A. 
Solé, o altres, encara en tenen d’antics per anar recuperant, com ara el 
llarg i elaborat Ball de Bastons del Vendrell (112), que va ser recollit per J. 
Tomàs i J. Amades al 1927; o la versió de la Pavana o Ram-Ram dels 
Romeas, dels que enguany se celebra el centenari de la seva creació, i per 
aquest motiu se’ls homenatjarà al concert Música de gralles al Vendrell que 
es celebrarà el proper 11 d’octubre de 2008 a l’Auditori Pau Casals, en el 
marc de Cicle de tardor (vegeu: 



<http://www.elvendrell.net/agenda/PresEventPag.aspx?MWS_IDRCate=Fes
Au01#112698>. 

• La recuperació innovada de balls com Mossèn Joan de Vic, que es ballà al 
Vendrell el 17 d’octubre de 1982, per la Fira de Santa Teresa; els Cercolets, 
recuperat al 1996 i tornat a perdre al 2005; o altres. 

• La creació de nous balls. Com deien l’any passat, perquè no crear un ball 
nou amb nom, música i coreografia nova i del segle XXI? El ball de les 
garrofes? El ball del Botafoc? El ball de Mossèn Joan de Sant Vicenç? El ball 
del Xup? 

 

I no voldria acabar aquests ratlles sense preguntar perquè la Festa Major del 
Vendrell no té cap altre dia, moment, espai i acte fix per la música popular i 
tradicional. Els anys 2004 i 2006 varem iniciar la realització d’un concert que 
reunia els grups de música de la comarca, però la iniciativa es va diluir. Perquè 
la Comissió pertinent no mira d’institucionalitzar un acte d’aquestes 
característiques, amb grups ‘ comarcals, o d’altres indrets i països? 

 


