
Les músiques de la cercavila dels grups de cultura popular de la Festa Major del 
Vendrell de 2009 

 

A la taula d’en Bernat,  
qui no hi és, no hi és comptat.  

 

La majoria de persones, en sentir paraules, les gaudeixen i comprenen, però en sentir 
música, només la gaudeixen, ja que són poques les que la poden comprendre. En 
ambdós casos, però, els sons, orals o musicals, se’ls emporta el vent, i per tant, 
“verbum volant, scripta manent”, i també, i amb més raó, “canor volant, scripta 
manent”. 

I aquest és el motiu pel qual des del 2006, volem deixar constància escrita de les 
novetats en l’àmbit de la música popular de la Festa Major del Vendrell. 

Divendres 24 de juliol, a les 2/4 de 7 de la tarda a la plaça Pep Jai, tot i que no constés 
al programa, alguns dels grups de música que acompanyen els balls de la cercavila, van 
realitzar un petit concert de música tradicional i popular. Hi van participar les Gralles 
del Baix Penedès, els grallers Els Cofins, la mitja cobla L’Home del Sac, amb la 
col·laboració del Jordi Inglada de Banyeres, i la mitja cobla del Ball de pastorets. 

I a les 8 del vespre, es confirmà la consolidació de l’Assaig dels grups de cultura 
popular, que participen a la cercaviles de Santa Anna i Santa Anneta, en el qual alguns 
grups van provar peces i coreografies noves que comentarem més endavant. 

En la Ballada d’honor a Santa Anna i la Cercavila, de diumenge 26 de juliol, i en 
l’Actuació dels grups de cultura popular del Vendrell, i la Cercavila i Ballada conjunta 
a la Plaça Vella, de dilluns 27, hi van participar els grups de cultura popular que 
ressenyem a continuació, detallant les seves novetats musicals. 

El Ball de Diablons i el Ball de Diables van estar acompanyats pel so del seus timbals, 
interpretant el Toc de diables, en que qual ens volem aturar una mica. 

L’actual Toc de diables, prové de la “normalització” que els propis timbalers van fer, de 
l’enregistrament que Josep Sonet i Ybern, Peces, que va ser timbaler dels Macaris, va 
fer al 1979, durant la preparació de la recuperació del Ball. D’aquesta versió n’existeix 
una transcripció en un opuscle de la Festa Major de 1983, i al llibre de S. Arroyo, El Ball 
de Diables del Vendrell, de 1990. A partir d’ell, els timbalers van regularitzar els tocs, i 
van unificar el que es coneix per Toc de passada o Toc de cercavila, amb el Toc de 
parlaments o Toc de versos, formant un sol toc més unitari i cíclic, que anomenaren Toc 
de versos, mantenint els altres. 

Si bé les primeres referències del Ball de Diables del Vendrell sembla ja tenen uns sis 
segles, les primeres explícites a la seva música, al Toc de Diables, són de del 1900, quan 
Ramon Ramon i Vidales, el va incloure com a fons de la tercera escena de la seva obra 
En Pau de la Gralla. La Festa Major de la Vila, especificant as advertiments que aquest 
toc "ha de ser fosch, o sia de pell fluixa". Al mateix any, i a l’obra Vaca de llet, el va 
titllar de "timbalots destrempats”, tot dient que "els timbalots del ball de Diables feia 
estona que escandalitzaven amb llurs destrempats i amoïnosos redobles". 

 

 

 



De tota manera, la primera transcripció la va fer J. Tomàs al 1928, quan juntament amb 
J. Amades, van venir al Vendrell a parlar amb els Romeas. Aquell 28 de gener de 1928, 
segons recull J. Massot al volum VIII de l’Obra del Cançoner Popular de Catalunya, van 
preguntar al timbaler Antoni Claramunt i Mañé, Francàs, si sabia “una tocada de tabals 
pròpia del Vendrell, la qual es toca amb el ball de Diablets”.  

El Francàs va dir que no, ja que tot i que algunes vegades els diables li havien demanat 
que els acompanyés, ell no ho havia fet mai perquè era “un bon tros poca-solta”. Però 
“un seu fill, ja pare de família, es disposà a tocar-lo servint-se del tabal del seu pare, 
davant la més gran sorpresa d'aquest… El fill va descobrir que fa molts anys va ésser 
requerit per sortir amb caràcter de tabaler en una comparsa de diables (…), i que el s’hi 
havia conformat amb la condició que no fos dit que ell era el que hi anava a tocar el 
tabal (...), va cuidar bé d’amagar-se el rostre sota la caputxa que sosté les vermelles 
banyes dels simulats éssers diabòlics. El efecte, el fill del veterà tabaler ens va fer 
conèixer el ritme variat segons els moments de la facècia amb què els tabals 
acompanyen les variades passades del Ball”. Aquest toc de la primera meitat del segle 
XX, está format per quatre fragments: Passada, Parlaments, Foc, i Parlament de 
Llucifer. 

L’any 2004, Blai Rovirosa i Jordi López van compondre un nou Toc de foc, amb motiu de 
25è aniversari de la recuperació del Ball de Diables, que es va estrenar durant la Festa 
Major del mateix any. 

Els pilars dels Nens del Vendrell van pujar al so de les Gralles del Baix Penedès. 

El Ball del 4 de Març, estrenat l’any passat, va estar acompanyar per la Marxa dels 
Carlins i la Marxa del Poble, composades per Anna Ibarz, apartir de l’Oriamendi i 
l’Himne de Riego, van ser interpretades per les Gralles del Baix Penedès. 

Les Gitanes van ballar l’Entrada o Passada, el Ball de cintes, els Galerons i la Trenada i 
Destrenada, al so dels gralls de les Gralles del Baix Penedès. 

Els nens i nenes de la Patatuf ban ballar La passejada i La dansa , també composades 
per A. Ibarz, al so de les Gralles del Baix Penedès. 

Els i les del Ball de Pastorets, van ballar, saltar i picar al so d’una mitja cobla a la que 
s’hi ha incorporat en Josep Guillen de Llorenç, com a sacaire, que va interpretar les 
músques tradicionals del ball, i van estrenar nova peça i coreografia. Concretament el 
Baile general, que és la darrera peça de l’obra Los pastorcillos de Belén, composada per 
Carles Casals, al 1882. Aquesta obra, amb transcripció de M. Meneses i arranjaments del 
Ço del Botafoc, va ser interpretada a l’església del Vendrell, el dilluns 29 de desembre 
de 2008, en el 132è aniversari del naixement de Pau Casals. Com passa sovint, els 
membres del Ball de pastorets, han rebatejat la peça amb el nom de Capafonts, nom del 
poble on van començar a assajar el nou ball. 

Els petits i els grans de Ball de Bastons, han seguit ballant peces tradicionals i de Jaume 
Vidal, Carboner, interpretades les Gralles del Baix Penedès. 

I després d’un parèntesi de 3 festes majors, i gràcies a la iniciativa de l’Agrupació de 
Cultura Popular del Vendrell l'Embarcada, enguany s’ha pogut gaudir del Ball de 
Cercolets, que s’havia recuperat al 1996. Una mitja cobla formada pel Jordi Inglès, 
Bero, al flabiol i al tamborí, i la Marta Coll de la Múnia, al sac de gemecs, van 
interpretar els dos motius de la versió vendrellenca del ball, La passada i L'havanera.  

El Ball de Panderos va estar acompanyat, com ja és costum, per la mitja cobla l’Home 
del sac, formada per Simó Busquets al sac, i  Montserrat López al flabiol i al tamborí, 



que van interpretar les melodies de es versions penedesenques del ball, i els dos motius 
autòctons estrenats l’any passat, El tortell i El molí, composats per Adrià Grandia. 

Els grallers Els Cofins, de l’Arboç, van acompanyar al Ball de Valencians, interpretant 
els quatre motius del ball, que l’any passat l’Adrià Grandia va composar expressament 
per al ball. 

I els Nans, els Gegantons els Gegants, acompanyats pels Grallers dels Gegants, va ballar 
al so i al ritme de peces tradicionals, i adaptacions d’altres músiques. 

Una altra novetat d’enguany ha estat la sortida de l’Agrupació Musical Santa Anna, 
interpretant diverses peces per a banda, entre les que cal destacar el Toc de processó, 
la Santa Espina, d’Enric Morera, i un popurri de peces populars i del Vendrell, que recull 
fragments del Toc de vermut, i de L’Amigo, El Rotllet i La Rossanna, de Jaume Vidal, 
totes ells arranjades pel seu director, Joan Manel Margalef. Possiblement el moment 
més emotiu va ser l’entrada a la Plaça Vella, tancant la Cercavila de Santa Anneta, on 
les notes de trompetes, trombons, bombardí i tuba, i el ritme, de vegades massa fort, 
de l’extensa percussió, iniciant el popurri, van quedar gairebé apagades pels cants de la 
gent que corejava les melodies tant conegudes i estimades.  

I no podem deixar d’esmentar les Matinades que durant els tres dies de Festa Major, els 
grallers Tocats de canya i Les Gralles de Baix Penedès han anat interpretant per 
carrers de la Vila. Aquests darrers, a tres veus, i amb la incorporació d’alumnes de gralla 
de la primera promoció de l’escola Músics. I el Castells, on Les Gralles de Baix Penedès, 
a més del toc propi, després que els Nens del Vendrell descarreguessin la Torre de set, 
van engegar una versió a quatre veus de Vine a la Festa, d’Els Pets, arranjada per J. 
López. 

I l’any que ve, esperem noves músiques i coreografies, sobretot al Ball de Bastons i al 
Ball de Pastorets, i noves músiques i coreografies per a nous balls com el Ball de cintes, 
Mossèn Joan de Vic, Ball de faixes..., o, perquè no, un Serrallonga. 

 

 

(Publicat al Diari del Baix Penedès, núm. 1003, del 14 d’agost de 2009) 

 

 



 
 

 

 


