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Presentació

Per setè any consecutiu, el Patronat Municipal Auditori Pau Casals
i Les Gralles del Baix Penedès organitzen el concert Música de gralles
al Vendrell, en el Cicle de Tardor.

Els concerts Música de gralles al Vendrell, que coincideixen amb la
Fira de Santa Teresa, tenen com a trets característic, la participació
dels grups de gralles del Vendrell (Les Gralles del Baix Penedès,
Tocats de canya i Els mosquits), la participació d�un grup de gralles
de reconeguda qualitat, que enguany és l�Heura Gaya Ensemble i,
quan ha estat possible, l�encàrrec de composició d�una peça original
per a gralles i la seva estrena i publicació.

El concert de Música de gralles al Vendrell de 2012 el dediquem
al graller Macari Domingo i Tort, en el 125è aniversari del seu
naixement.



Macari Domingo Tort : Un Mestre de grallers.

Salvador Arroyo Julivert

Aquest any es celebra el 125è aniversari del naixement del graller
vendrellenc Macari Domingo i Tort (1887 � 1969). El Macari pare
és considerat un graller històric a la vila pel seu destacat paper en
la transmissió i continuïtat de la gralla cap a meitat segle XX.

En aquest sentit la figura del vell Macari destaca doblement. En
primer lloc pel fet d�ensenyar a tocar a una nova fornada de grallers,
que constituiran la colla Els Macaris, la qual tingué una trajectòria
admirable de 1949 a 1988, així com per la seva participació com
a mestre en el curs d�aprenentatge de l�escola de Grallers de Sitges
l�any 1953.

Un segon aspecte important de la trajectòria del vell Macari, rau en
el fet del seu rol de transmissor d�un ampli repertori històric i d�un
estil interpretatiu, que, de la mà del seu fill, va aconseguir traspassar
a una nova generació de grallers, la colla Els Macaris.

La trajectòria músical d�aquest mestre de la música popular és
també llarga i fecunda i abasta des de l�adolescència dels 16 anys,
al1903, fins la maduresa dels 69 anys, quan es va retirar al 1956.

Macari Domingo va néixer al Vendrell el 20 d�abril de 1887, el seu
pare era Joan Domingo Vidal �Cetró�, de Sant Vicenç de Calders.
De ben jove va aprendre a tocar la gralla de la mà del seu oncle Pau
Domingo Vidal �Cetró�, cap de la colla de grallers que portava aquest
renom familiar. L�any 1903 va entrar a tocar en la colla Els Cetrons,
on solia fer la primera veu, fins que va marxar al servei militar, cap
a l�any 1908.

En aquest període dels Cetrons, coneix al seu company Carles Mañé
Jané �Arlà�, amb el que més tard es retrobaria a la colla dels Felius.

Els Cetrons eren una colla de grallers ben considerada en la seva
època. El secretari municipal vendrellenc Jaume Serra, l�any 1907
els qualifica com una formació �composta de tres grallers i un tabal
(�) és de lo milloret que corre y no he pogut trobar lo més bo,
perquè ja estava llogat per a altres pobles�. Amb aquestes credencials
i pel preu de 50 pessetes, Els Cetrons actuen a Igualada per Sant
Bartomeu de l�any 1907.



Al retorn del server militar s�integra en dues colles de grallers de
Puigpelat, a l�Alt Camp. Entre 1911 i 1915 fa de primer graller en
la colla Els Aulans i entre 1918 i 1924 va integrar-se a la dels
Planes, també de Puigpelat.

La seva estada més continuada com a graller la va fer a la colla Els
Felius del Vendrell, al costat dels germans Pere Olivé Borrut (baix
i cap de la formació) i Joan Olivé Borrut (timbal) i de Carles Mañé
Jané �Arlà� (segon). Amb aquesta colla va tocar entre 1929 fins els
vols de 1946-47, quan Carles Mañé als 78 anys deix de tocar per
haver perdut la vista.

Els Felius son també una colla de renom en el món graller de l�època
i sovint actuen fora de la vila. Een aquest període, a més de les
festes majors, els Felius actuen a Barcelona en tres ocasions
documentades. L�any 1929 el 3 i 11 d�agost al Poble Espanyol de
Montjuïc amb motiu de l�Exposició Internacional de Barcelona. El
25 d�Abril de 1936, amb motiu del 3er Congrés Internacional de
Musicología, on surten fotografiats a la premsa barcelonina de
l�època. Finalment el 14 de juny de 1936, prenen part en el concurs
de colles de grallers de la II Festa Major del Penedès.

L�any 1939, Els Felius es refan amb la mateixa formació del 1936,
i Pere Olivé segueix essent-ne el responsable. Així l�any 1940, sabem
que acompanyen als Gegants i Nans del Vendrell i els anys1940 i
1941 van a Igualada i son anunciats com �Gralls Els Felius del
Vendrell�. L�any 1941 la colla pateix la seva primera reestructuració
amb motiu de la mort del timbaler Joan Olivé (gener 1941), fet que
comporta l�entrada de Antoni Claramunt Vives �Francàs fill� com a
timbaler, podent-se mantenir com una colla a tres veus.

L�any 1942 el Francàs marxa a viure a Sabadell i la manca de
timbaler es suplerta per Carles Mañe �Arlà� que fins llavors era
segona gralla, fet que comporta que la colla passa de tres a dues
veus, amb Macari Domingo de primer i Pere Olivé �Feliu� de segon.
Així és com ho recorda Joan Domingo.

Un altre canvi important apareix cap el 1943, quan Pere Olivé deixa
la colla per la seva avançada edat, 74 anys.



La formació segueix anomenant-se Els Felius i aquell any actuen a
Vilafranca acompanyant els nans i les cotonines. En representació
de Els Felius del Vendrell signa el contracte Sebastià Sendrós �Ros
de Viloví� i el rebut en nom dels Felius el signa Carles Mañe �Arlà�,
fets que demostren que hi ha hagut canvis en la direcció dels Felius.
Amb la desaparició del Pere Feliu, la formació es redreça fent l�Arlà
la segona gralla i entrant de timbaler Marçal Sonet Ilari, �Marçalet
de Llorenç�.

Aquesta formació va seguir actuant amb el nom d�Els Felius i va
subsistir fins que l�Arlà va deixar de tocar.

En aquesta època en Macari Domingo va iniciar una segona activitat
musical, que es centrar en l�ensenyament i la formació de nous
sonadors de gralla. Així l�any 1947 va ensenyar a tocar la gralla al
seu fill Joan Domingo Puigibet (1925) i Albert Jané Pascual,
�Carbassó� (1928-2010), per acompanyar al Ball de bastons. La
tardor de 1952, junt amb el seu fill Joan, va ensenyar a tocar a
Antoni Ollé Egea (1929). Els dos primers, junt amb el timbaler
Jaume Esteve Oliva, �Casalta�, formaren l�any 1949 la jove colla de
grallers Els Macaris, que va tenir una àmplia trajectòria .

A principis de la temporada de 1952, Albert Jané va abandonar Els
Macaris i durant les temporades de 1952 i part de 1953 el va

Carles Mañéi i Jané �Arlà� (esquerra) i  Macari Domingo i Tort (dreta),
acompanyant el ball de bastons del Vendrell cap al 1945.

Font: Arroyo, 2000.



substituir el Macari pare. Aquí l�experimentat graller va fer una
important tasca de transmissió de l�estil interpretatiu i del seu
repertori tradicional. Després del 1953 amb la incorporació del nou
deixeble Antoni Ollé, va propiciar que el Macari pare deixés fer camí
a aquell grup de joves.

L�any 1953, va acceptar fer un curset de gralles per a la recent
creada Escola de Grallers de Sitges (1952), essent aquesta la primera
experiència d�un ensenyament metòdic de la grlla. Els primers
mestres d�aquesta escola van ser els grallers Macari Domingo, Josep
Mercadé �Astó� i Jaume Vidal �Carboner�. I també hi col�laborà
Sebastià Sendrós �Ros de Viloví�.

L�any 1955, Macari Domingo encara va tocar una temporada amb
la colla Els Astons i el 1956 es va retirar definitivament del món
de la gralla.

El seu llegat va ser la formació d�una nova generació de grallers amb
una llarga activitat que va poder veure refermar-se amb el pas dels
anys.

Josep Mercader �Astó� i Macari Domingo, cap al 1955
Font: <http://www.escoladegrallersdesitges.cat/>



Programa

* Peça conjunta

El sotacama, Ball de bastons
(arr. Jaume Vidal �Carboner� i Ço del Botafoc, 2005)



Tocats de Canya

Ball de gegants de La Bisbal del Penedès
Enric Montsant, 1995

El cavaller enamorat, sardana
Joan Manen i Planas (Barcelona, 1883 - 1971)

Lo riu és vida, jota tortosina
Francesc Rius, 2004
Dedicada a la Colla Jove Xiquets de Tarragona en ocasió del seu 25è
aniversari

Gralles: Pere Esteban, Joan Figueras, Felip Nin i Jesús Trayner
Timbal: Àngel Aunion



Els Mosquits

El Torero, pasdoble
autor desconegut
Del repertori dels Macaris (arr. Adrià Grandia, 2011)

Vals-Jota,
autor desconegut
Del repertori dels Macaris (arr. Adrià Grandia, 2012)

Maria Bonita
Agustín Lara (Ciudad de México, 1900 - 1970)
(arr. per a veu i gralles, Adrià Grandia, 2012)

Gralles: Adrià Grandia i Jordi Inglès �Bero�
Timbal: Daniel Cañellas, Mosquit
Amb la col·laboració de Joan Güell



Les Gralles del Baix Penedès

Niña hermosa, vals
autor desconegut
(arr. Jaume Vidal �Carboner")

La Marxa dels Felius, pasdoble
Pere Olivé i Borut �Feliu� (El Vendrell, 1869 - 1945)
(arr. Adrià Grandia, 2011)

Marxa dolça a Joan Ferret i Carbonell
Jaume Vidal i Vidal �Carboner" (El Vendrell, 1918 � 1996)

Gralles: Carles Bo, Anna Carnicer, Edgar Ferré, Carles Guasch, Jordi 
Inglès �Bero�, Joan Ramon Ivern, Jordi López, Pere Marcé, Rosa Maria
Marcé, Mireia Núñez, Joan Josep Pellejà �Pelle� i Miquel Rovira
Timbal: Eduard Miravall



Heura Gaya Ensemble :: Introspeccions

Manifest esporògen,
Marcel Caselles, 2011

Triologia esporògena, ball pla :: sardana curta :: jota
Heura Gaya (Gralla i timbal)

Epíleg de l'any madur,
Ricard Creus, 1973

Epíleg de l'any madur, Gener :: Febrer :: Març :: Abril :: Maig
:: Juny :: Juliol :: Agost :: Setembre :: Octubre :: Novembre ::
Desembre
Heura Gaya (3 gralles i timbal)

L'escurçó negre a Vilafranca,
Joaquim Rabasseda, 2009)

Ballaruga,
Heura Gaya (3 gralles i timbal)

La rumba de Barcelona,
Xavier Patricio Pérez �Gato Pérez�, 1978

La rumba de primavera
Heura Gaya (3 gralles i timbal)

Gralla 1 i Veu: Heura Gaya
Gralla 2: Ivó Jordà
Gralla baixa: Daniel Carbonell
Timbal: Marc Vall
Rapsoda: Jaume Carbonell



Comentaris a Introspeccions

El concert s�inicia amb tres gèneres de ball que podem considerar
�pals de paller� de la música catalana: Ball pla i corranda, sardana
i jota. Aquets tres gèneres de ball tenen en comú una època en que
foren molt populars en balls i festes de diferents pobles de la
geografia catalana i que han estat prou arrelats com per passar-los
a considerar importants en la nostra tradició. Aquesta època va ser
a finals del segle XVIII i principis del XIX.

A continuació tres obres dedicades a una formació molt comú en
el món de la gralla. Aquesta és la de tres gralles i timbal anomenada
també la formació �clàssica�. La primera de les composicions utilitzar
un llenguatge personal tot explorant els recursos que ofereix a l'autora
la formació. Partint de les seves pròpies experiències com a intèrpret
d�una formació així. El treball compositiu és a partir d�un poemari
on s'ha volgut representar musicalment el que els poemes suggerien
a l'autora. La segona de les composicions està creada tenint en
compte diferents funcionalitats que ha tingut la formació al llarg de
la seva història. Per una banda durant l�època vuitcentista es
composen obres que busquen el virtuosisme del primer graller en
formes musicals com la fantasia; aquestes composicions les
encomanaven a compositors les diferents colles per presentar-se a
concursos o per als seus concerts. D�altra banda, la funció de fer
un ball tot interpretant els ballables de moda del moment, propi del
vuitcentisme i també de l�actualitat (els anomenats balls de gralles).
Per últim, utilitzar melodies conegudes per tothom per crear més
complicitat amb l�oient, propi també de l�època vuitcentista. Aquesta
composició serà una peça de concert però amb molts elements
propis del ball.

L´última obra s'ha triat un gènere musical, la rumba, més propi dels
ambients de festa i ball fent ús d�un llenguatge molt més proper als
principis de la música moderna però utilitzant la mateixa formació
de tres gralles i timbal.
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