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Projecte que condueix la gralla amb efectes de Roger Andorrà 
i el piano/teclat de Roger Giménez cap a nous horitzons, amb 
l’assoliment d’una textura inèdita, íntima i delicada.
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Volem agrair la col·laboració de: 
Marta Juncadella i Jordi Quintana.

ELS CAMATS: EL LLEGAT D’UNA COLLA MÍTICA
La colla de grallers Els Camats ens apropa al món de la música popular del segle 
XIX i primer terç del XX. Enguany, 150è aniversari de la seva primera activitat 
documentada, ens endinsem en la trajectòria d’aquesta formació. Bonaventura 
Mallofré i Cañís, Ventura Camat (1841-1926), és l’aglutinador de la colla, nodrida 
amb la seva família: el seu germà Joan Mallofré i Cañís, Ros Camat, graller i timbaler, 
i el seu fill Salvador Mallofré Romeu, Betum, timbaler. La pràctica formadora, la 
trobem des de l’inici de l’activitat grallera del Ventura, perquè el 1867, amb 26 anys, 
toca amb Salvador Lleó i Borrut, Vador Titanyo (1853-1924), de 14. El món de la 
gralla del seu temps es mou en un cercle endogàmic. El mateix Ventura es casa l’any 
1870 amb la germana de la dona d’un altre graller, Josep Castellví Mañé (1835-1913), 
el Pelegrí de Bellvei. Així emparenten dues colles de renom.

Bonaventura Mallofré Cañís, Ventura Camat (primer a l’esquerra), en la seva etapa en la 
colla dels Romeas. Foto Pau Mercadé Cañellas

Ventura Camat va estar actiu entre 1867 i mitjans de la segona dècada del segle XX. 
A més de la colla familiar, va tocar amb Els Pelegrins i Els Romeas, dels 26 als 70 anys  i 
escaig. El 1871 ja se’l qualifica de grallero. Del 1867 és la primera menció dels Camats 
i el 1908 en tenim documentada la darrera actuació. Tot i que Mallofré segueix actiu 
en altres colles, cap al 1915 es fa càrrec d’una nova formació amb el nom de Camats.
Un punt interessant dels Camats és l’ús del grall com a instrument, amb dos aspectes 
pràctics suggeridors: la reducció física de l’instrument (gairebé 10 cm menys que la 
gralla seca) i el seu so (un to més amunt que la gralla seca). Això permetia un so més 
agut en espais oberts i facilitava el transport d’un instrument que els grallers sempre 
duien a sobre en desplaçaments que sovint feien a peu. Aquest instrument fou 
reincorporat a la Festa Major del Vendrell el 1997 per Les Gralles del Baix Penedès 
per acompanyar el Ball de Gitanes.
La colla aportà al repertori de música per a gralla La Marxa dels Camats o el Llevant 
de taula, utilitzada pels castellers fins a la Renaixença per captar per les cases després 
de dinar. Obra de Ventura Camat, va ser composta el 1870 a la mort del seu ídol 
polític, el general Joan Prim i Prats, i es va popularitzar tant que va quedar integrada 
en el repertori de les colles i que va ser enregistrada cap als anys trenta en un dels 
discos dels Romeas.
També és remarcable el paper de transmissor de Joan Mallofré i Cañís, Ros Camat 
(1857-1948), i el de col·lector i divulgador de Jaume Vidal i Vidal (1918-1996), que va 
passar al pentagrama les notes de la Marxa dels Camats el 1946.
Avui, al cap de 150 anys, el llegat dels Camats és viu en el repertori graller amb la 
composició La Marxa, en els instruments que sonen al carrer, amb el grall del Ball 

de les Gitanes, i en el patrimoni etnològic, amb la conservació de dos instruments 
històrics de la colla: la gralla seca del Ventura, conservada en el fons de la Vil·la 
Casals, i el grall del Ros Camat, conservat en un fons particular.

Salvador Arroyo Julivertt

CRONOLOGIA DELS CAMATS
1867: Bonaventura Mallofré Romeu, Ventura Camat, 1a gralla; i Salvador Lleó 
Borrut, Vador Titanyo, 2a gralla. 
1876-1890: Bonaventura Mallofré Romeu, Ventura Camat, 1a gralla; Salvador Lleó 
Borrut, Vador Titanyo, 2a gralla; i Joan Mallofré Cañís, Ros Camat, timbal i gralla. 
1891-1908: Bonaventura Mallofré Romeu, Ventura Camat, 1a gralla; Salvador Lleó 
Borrut, Vador Titanyo, 2a gralla; Joan Mallofré Cañís, Ros Camat, timbal i gralla; i 
Salvador Mallofré Romeu, Vador Camat o Betum, timbal.
1916-1920: Bonaventura Mallofré Romeu, Ventura Camat, 1a gralla; Isidre Mercadé 
Vidal, Isidro Caterí, 2a gralla, i Josep Vallès Juncosa, Campanera, timbal.

CRONOLOGIA D’ISIDRE MERCADÉ VIDAL, ISIDRO CATERÍ
Isidre Mercadé i Vidal, Isidro Caterí (Sant Vicenç de Calders, 24 de març de 1864 - El 
Vendrell, 2 de març de 1942).
1912-1915: graller dels Romeas 
1916-1920: graller dels Camats 
1920-1923: graller dels Casimiros 
Eloi Miralles (2001), recull aquests versos de Joan Regull:

«Vénen de Valls, de la Torre,
quatre o cinc de Vimbodí,
i al poc refila la gralla
de l’insigne Caterí.»

EL CUPLET CATALÀ

El cuplet català va néixer amb l’entrada del segle xx. El 1917 Rossend Llurba va 
escriure el que es considera el primer cuplet en català, La font del Xirineu. 
Els cuplets són cançons de contingut localista, que sovint fan referència a 
personatges, oficis, situacions quotidianes, festes, tradicions, i indrets de Barcelona, 
sobretot del Paral·lel i del barri de Sant Antoni, així com d’altres llocs significatius 
com ara Montserrat. El llenguatge és col·loquial i barreja elements cultes amb altres 
propis dels xaves, de les classes populars i de les pageses i peixateres dels mercats. De 
vegades també té continguts i expressions picants i sicalíptiques.
Musicalment tenen melodies enganxoses, fàcils de recordar i taral·lejar, que beuen 
d’arrels populars i de ritmes i estils de l’anomenada música lleugera de l’època.
Es van fer molt populars i entraren en el repertori graller. Joan Amades i Joan Tomàs, 
en una missió de recerca per a l’Obra del Cançoner Popular de Catalunya, el 1928 
van fer cap al Vendrell per entrevistar els Romeas, i diuen: «Tot just baixats del tren, 
va ferir les nostres orelles el so estrident de les gralles, i, en efecte, tot just sortir de 
l’andana, veiérem passar, per davant de la placeta que hi ha al peu de l’estació, un 
carro tot enramat amb herbei verd dintre del qual hi havia la colla de grallaires 
tocant els aires del conegut cuplet, fet a base de la tonada popular, La Marieta de 
l’ull viu.» (Massot, 1998). Jaume Vidal va transcriure i arranjar diversos cuplets, cinc 
dels quals estan inclosos en el llibre Repertori d’en Jaume Vidal i Vidal, músiques per 
a gralla (Olivé, et al., 1992).
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LES GRALLES DEL BAIX PENEDÈS, grup creat al Vendrell el 1970 
per Jaume Vidal i Vidal, Carboner

Les caramelles (Quitin Melenas), cuplet amb música de Càndida Pérez 
i lletra de Joan Casas, Joan Misterio. Va ser estrenat per la cupletista 
menorquina Pilar Alonso al teatre El Dorado de Barcelona, el 17 de 
febrer de 1919, i popularitzat per ella mateixa i més tard per Linda Vera. 
Posteriorment ha format part del repertori de Mary Santpere, Núria Feliu, 
Guillermina Motta, Rocío Romero, i fi ns i tot de Biel Majoral. Arr. Jaume 
Vidal, Carboner.

«Al cel brillaven milers d’estrelles,
era de Pasqua l’hermosa nit, 
el vent llençava les caramelles, 
cançons alegres entre el brogit.»

Dolors de Munt, pasdoble, Enric Montsant, 2001. Diu l’autor que «vaig 
fer aquesta peça per tocar amb La Banda d’En Vinaixa amb una formació 
de gralla, acordió, baix i bateria. I no va ser fi ns que es va gravar i es va 
tocar per diferents escenaris que els alumnes de gralla de la Germandat 
de Trabucaires, Geganters i Grallers de Sant Andreu (Barcelona) em van 
demanar que els hi fes la versió per a gralla. La resta, doncs fi ns aquí.»

Gralles: Elisabet Díaz; Òscar Francés; Carles Guasch; Jordi Inglès, Bero; 
Antònia Lluch; Joan Ramon Ivern; Josep Joan Pellejà, Pelle, i Edgar Solé
Timbals: Rafel Claramunt i Eduard Miravall

ELS MOSQUITS, grup creat al Vendrell el 2009

El vestir d’en Pasqual, cuplet, música de Josep Viladomat i lletra de Joan 
Casas, Joan Misterio, 1923. Popularitzat per Pepita Ramos, La Goyita, Mary 
Santpere, a qui recordem en el 25è aniversari de la seva mort, i Núria Feliu. 
Arr. Jaume Vidal, Carboner.

«Elàstics blaus subjectats amb candaus
porta el meu enamorat i el barret de costat,
de color verd, que és el que em perd.»

Mala entraña - ¡¡Serranillo!!, cuplet, amb música i lletra de Juan Martínez 
Abades (pintor i compositor de cuplets), 1917. Va ser un gran èxit de 
Raquel Meller i més tard de Sara Montiel que la interpretava a la pel·lícula 
La violetera (1958). Formava part del repertori de Josep Mercadé Ramon, 
Astó. Arr. Adrià Grandia, 2017.

«Serranillo, serranillo,
no me mates, gitanillo
Qué mala entraña tienes pa mí
¿cómo “pues” ser así?»

Gralles: Adrià Grandia i Jordi Inglès, Bero
Timbal: Daniel Cañellas, Mosquit

PROGRAMA
TOCATS DE CANYA, grup creat al Vendrell el 1998

Marieta de l’ull viu, cuplet, música de Càndida Pérez i lletra de Faust Casals, 
ca. 1920. Arr. Jaume Vidal, Carboner.

Aquest cuplet compost per la cançonetista i compositora olotina Càndida 
Pérez (Olot, 1893-1989), parteix de la melodia popular Baixant de la font 
del Gat, que fou popularitzat per la cupletista menorquina Pilar Alonso. 
Aquest cuplet va formar part de l’obra de teatre Baixant de la font del Gat 
o La Marieta de l’ull viu, escrita per Amichatis (Josep Amich Bert) i Gastó 
A. Màntua, que es va estrenar a Barcelona el 15 d’abril de 1922, de la qual 
posteriorment se’n va fer una pel·lícula amb el mateix nom, que es va 
estrenar al Teatre Olympia del Paral·lel de Barcelona, el 4 de juny de 1927.

«Jo sóc la criticada Marieta, 
que retreu aquest cant amb picardia, 
i amb el mateix soldat, si no hi hagués anat, 
jo encara tornaria a anar a la font del Gat.»

Gralles: Pere Esteban, Joan Figueras i Felip Nin
Timbal: Àngel Aunión

ELS AIXARTS, grup creat al Vendrell el 2012 

La Font del Xirineu, cuplet amb música de Joan Suñé i lletra de Rossend 
Llurba, 1917. Popularitzat per Raquel Meller. Adapt. Jordi Quintana. És el 
primer cuplet català, del qual enguany celebrem el centenari.

«A la font del Xirineu, ai minyones, ai minyones,
a la font del Xirineu, ai minyones no hi aneu.»

La clavellina, sardana, Feliu Monné, agost de 1907. 

Gralles: Jordi López, Johnny Martínez i Jaume Palau
Timbal: Gabriel Bové

PEÇA COMUNA DELS GRUPS DE GRALLES DEL VENDRELL

El còctel de l’amor  (Remena nena), cuplet, música de Josep Maria Torrens, 
Mestre Demon, i lletra d’Alfons Roure, 1932. Forma part del vodevil La reina 
ha relliscat, estrenat el 23 de gener de 1932 al Teatre Espanyol de Barcelona 
per Josep Santpere. Va ser popularitzat per Pilar Alonso i posteriorment per 
Mary Santpere i Guillermina Motta. Arr. Jaume Vidal.

«Remena, remena nena,
remena, remena nena.
No reposis ni un moment.
Si remenes força estona,
la barreja surt més bona
i el client deixes content.
Remena, remena nena.»

PEÇA COMUNA

Marxa dels Camats o Llevant de taula, Bonaventura Mallofré Cañís, 
Ventura Camat, 1870. Arr. Jaume Vidal, 1946.

Salvador Arroyo (1996) informa que aquesta peça va ser recollida per 
Jaume Vidal, Carboner, «el qual la transcriví a Igualada per Sant Bartomeu 
del 1946 tal com la hi cantà Joan Mallofré, Ros Camat», amb I’addenda 
que refereix el mateix Jaume Carboner «que el seu germà Ventura va 
compondre aquella peça a la mort del general Prim –el 1870–, una peça 
que Els Camats divulgarien i que s’empraria per fer el llevant de taula, nom 
amb el qual també es coneix la composició». El llevant de taula consistia 
en, acabat de dinar, passar per cases de la vila tot tocant algunes peces per 
recaptar diners.
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Gralla i efectes: Roger Andorrà 
Piano i teclats: Roger Giménez


