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Concert en record de 
Josep Mañé i Torrents, 
gros de llorenç

Inxa Brass Band 
(VilanoVa i la GEltrú)

Josep Mañé i 
TorrenTs,  
Gros de LLorenç 
(1888-1944):  
eL darrer cap 
d’eLs roMeas
Esbossar la vida i la 
trajectòria musical d’un 
graller de temps passats no 
és pas tasca senzilla. En el cas 
de Josep Mañé ens ha estat 
de gran ajuda les converses 

que vàrem tenir cap a principi dels anys noranta del segle passat 
amb el seu fill, el també graller Antoni Mañé i Mercader, Ton 
de la Gralla (1920-2005). Per reconstruir la trajectòria musical 
del Gros de Llorenç, conegut així per la seva corpulència física, 
hem partit de tres fonts bàsiques: en primer lloc, la memòria 
oral, amb el testimoni del seu fill; en segon lloc, els documents 
gràfics, bàsicament imatges fotogràfiques datades, que pauten 
cronològicament els canvis evolutius de la seva colla; i en tercer, 
la font documental (rebuts, cartes i contractes signats per Mañé 
que ens indiquen la seva faceta de responsable i cap de colla).

Nat a Llorenç del Penedès el 26 d’octubre del 1888, les fonts orals 
expliquen que s’introdueix en el món de la gralla amb la colla de 
Llorenç del Penedès cap a principi del segle xx. En aquesta etapa 
de joventut va aprendre solfeig i va tocar amb Sebastià Sendrós 
Fontanals, el Ros (1890-1963), dos anys més jove que ell.

Cap a la dècada dels anys deu del segle xx, el trobem formant 
part de la colla de grallers de Sant Vicenç de Calders juntament 
amb Pau Nin Lleó, Pau Sec (1870-1937) i Josep Mercader Ramon, 
Astó (1886-1964). La vinculació amb la colla va venir arran del 
festeig de Mañé amb Dolors Nin, filla del cap de colla Pau Sec. Cal 
tenir present, per la datació dels fets, que aquesta formació ja era 
activa abans de l’any 1914, ja que, el 2 de maig del 1914, Dolors 
Nin es va casar amb el també graller de Puigpelat Francesc Plana 
i Plana. Aquest fet prova novament l’endogàmia en què es movia 
històricament el món de la gralla, on pares, fills, gendres, cunyats 
i nebots havien integrat moltes de les colles antigues.

Cap al 1915, se situa el seu trasllat al Vendrell, on el 13 d’octubre 
del 1917 es va casar amb Rosa Mercader Company, el pare de 
la qual era germanastre del pare de l’Astó i la seva mare, Rosa 
Company Puig, era germana dels Capblancs grallers.

La següent formació de grallers on participa és la colla Els Petits 
Pelegrins cap a la meitat de la dècada dels anys vint del segle passat. 
Es tracta d’una formació amb gralles de claus i a tres veus que va 
tenir molt bona acollida tant en l’acompanyament de colles castelleres 
(Xiquets de Valls i Xiquets de Tarragona) com en el repertori de 
música tradicional, ballables i sardanes, tal com esmentava la premsa 
de l’època: «De les moltes colles gralleres de renom que han existit 
en nostres encontrades, no en resta cap més com Els Pelegrins del 
Vendrell. Els tenim per uns excel·lents sonadors de gralles. Hom se 
n’adona, principalment, en el repertori d’inspiració popular [...] En el 
seu repertori posà també diverses sardanes.» (Acció Comarcal, Valls, 
13-8-1927).

Aquesta formació la integraven els germans Francesc Castellví i Romeu, 
Cisco Pelegrí (1881-1956), com a primera gralla, Josep Mercader i 
Ramon, Astó (1886-1964), com a segona gralla, Salvador Castellví 
Romeu, Vador Pelegrí (1874-1954), al timbal, i el nostre protagonista 
Josep Mañé i Torrents, Gros de Llorenç, que tocava la tercera veu, fent 
de baix amb una gralla esquerrana de cinc claus del lutier mallorquí 
establert a Barcelona Onofre Pomar, popularment coneguda com una 
gralla de Can Nofre. D’aquest període es conserva una interessant 
carta datada al Vendrell el 29 de juliol del1926, que està dirigida al 
secretari de l’Ajuntament d’ Igualada i en la qual Josep Mañé s’ofereix 
per actuar per la festa major de la capital de l’Anoia amb aquestes 
credencials: «por el repartorio de bailables, todo de actualidad, como 
tambien por el repartorio de sardanes que llevamos», on l’adreça de 
contacte és «José Mañe (Grallé). Calle del Riego nº 27. Vendrell».

La pròxima formació de Mañé serà la d’Els Romeas, colla en la qual el 
trobem ja el 16 d’octubre del 1930 juntament amb el seu company de 
joventut, Sebastià Sendrós, el Ros, i Antoni Claramunt Mañé, Francàs 
(1853-1930). Mañé serà el darrer cap de colla d’Els Romeas, una 
formació de gralla seca i a dues veus que es mantindrà en actiu fins al 
1936. Entre 1931 i 1932 entra en la formació com a timbaler Antoni 
Claramunt Vives, Francàs fill (1885-1952), amb el qual acompanya la 
Colla Vella dels Xiquets de Valls i els Nens del Vendrell. 

Cap a primers d’octubre del 1932 reestructura la formació amb els 
germans Castellví de Bellvei, amb els quals havia tocat uns anys 
enrere.

Aquesta colla se centra en un repertori de tipus tradicional i històric, 
actua en els actes del 25è aniversari de l’Esbart Català de Dansaires 
el gener del 1934 i pren part en el Concurs de Gralles celebrat a 
Barcelona el 14 de juny del 1936 amb motiu de la II Festa Major del 
Penedès, on queden classificats en tercer lloc. En aquesta etapa Mañé, 
com a cap de la colla, fa imprimir unes targetes de promoció amb 
el nom d’«Antigües i Típiques gralles “Els Romeas”. Per Ajustos Josep 
Mañé. Riego, 15. Vendrell». En aquests anys introdueix en el món de la 

	

temporada

gralla el seu fill Anton Mañe i Mercader, Ton de la Gralla, qui amb tan 
sols 12 anys ja acompanyava el Ball de Bastons del Vendrell.

L’any 1939 reprèn l’activitat com a graller i cap de colla, amb els 
mateixos integrants que el 1936, els germans Castellví de Bellvei. 
El nom d’Els Romeas es difumina i ara per ara l’únic nom que hem 
trobat per escrit d’aquesta colla és «Las Grallas de Vendrell» en el rebut 
que firma a Vilafranca el 31 d’agost del 1939. En aquest nou període 
acompanyen els Xiquets del Vendrell (El Vendrell, 1941), La Moixiganga 
i el Ball de Bastons (Vilafranca, 1942) i la Moixiganga (Sitges). 

Va estar en actiu fins la temporada 
de 1943. El primer d’abril de 1944, 
ara fa 75 anys, moria als 55 anys al 
seu domicili vendrellenc del carrer 
Riego (avui Rabassaires), núm. 15.

Salvador Arroyo i Julivert



PROGRAMA
Les GraLLes deL BaiX penedÈs, grup creat al Vendrell el 1975 per 
Jaume Vidal i Vidal, Carboner

pasdoble núm. 5, Francesc Toldrà (1900). Aquest pasdoble de Toldrà va 
formar part del repertori d’una de les colles de grallers de més prestigi de 
final del segle xix i principi del segle xx, els Bastarons de Vila-rodona, que 
van ser els que la hi van encarregar.

rosita de un verde palmar, havanera popular. Aquesta americana també 
coneguda com a Rosina de un verde palmar, Rosita o Rosina és molt 
popular entre els cors, perquè sovint l’arranjament a sis veus que va fer 
Manuel Martínez Guirao és peça obligada en els concursos. Arranj. Óscar 
Francès.

Gralles: Óscar Francés, Jordi Inglès, Bero, Joan Ramon Ivern, Antònia Lluch, 
Josep Joan Pellejà, Pelle, i Edgar Solé
Timbals: Rafel Claramunt i Eduard Miravalls 

TocaTs de canYa, grup creat al Vendrell el 1998
Les caramelles (Quitin Melenas), cuplet amb música de Càndida 
Pérez (1919) i lletra de Joan Misterio (Joan Casas). Va ser estrenat per la 
cupletista menorquina Pilar Alonso al teatre El Dorado de Barcelona el 17 
de febrer de 1919. Arranj. Jaume Vidal i Vidal, Carboner.

cançó de bres per a una princesa negra, Antoni Rodríguez Sabanés 
(1990). Cançó de bressol dedicada a la seva filla Maria Rosa.

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

eLs MosQUiTs, grup creat al Vendrell el 2009, que enguany celebra el 
10è aniversari

¡ay, mi sombrero!, pasdoble amb música de Genaro Monreal Lacosta 
(1948) i lletra de Ramon Perelló. Va ser popularitzat per Pepe Blanco i 
Manolo Escobar. Aquest pasdoble formava part del repertori de Jaume 
Vidal i Vidal, Carboner. Arranj. Adrià Grandia

La pepa maca, sardana amb música de 
Jaume Torrents i Gutiérrez de Pando (1957) i 
lletra de Cecília A. Màntua (Cecília Alonso i 
Bozzo). Arranj. Adrià Grandia.
El 1954 Cecília A. Màntua va escriure 
l’obra de radioteatre La Pepa maca, que 
es va emetre per Ràdio Barcelona. El 1959 
l’autora la va reescriure com a obra de teatre 
i va ser representada al teatre Romea per la 
Companyia de Comèdies de Teresa Cunillé. 
Aquesta obra ja incloïa la sardana de Jaume 
Torrents. Posteriorment va esdevenir una 
novel·la que l’editorial Milà va publicar el 
1960.

La sardana va ser estrenada l’1 de desembre del 1957 al festival de la ràdio 
EAJ-1 (Ràdio Barcelona) per Emili Vendrell, Gaietà Renom, l’Orfeó Ràdio 
Barcelona, la Cobla Barcelona i l’Orquestra Florida. 

«Ai Pepa, ai Pepa maca
orgull de l’Empordà
pubilla encisadora
que jo no puc oblidar.
Ai Pepa, ai Pepa maca 
podries ser el meu port
bonica i catalana 
porta’m la pau i fe en el cor.»

ofertori d’els romeas, el Vendrell (ca. 1927). Aquest ofertori del 
repertori d’Els Romeas el van recollir J. Tomàs i J. Amades el 30 d’octubre 
del 1927 en una trobada de les missions de l’Obra del Cançoner Popular de 
Catalunya al Vendrell. Arranj. Ço del Botafoc.

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

eLs aiXarTs, grup creat al Vendrell el 2012 

Ball de Faixes del Vendrell, el Vendrell (ca. 1928). J. Tomàs i J. Amades, 
en la trobada que el dia 29 de gener del 1928 van tenir amb Els Romeas, 
van recollir el Ball de Faixes del Vendrell. Aquesta peça a boi coincideix 
totalment amb el Ball de Faixes que els dies 1 i 2 de febrer del 1925 
van recollir a les Peces d’Albinyana com a peça pròpia de l’època de 
carnestoltes i que és més coneguda com a Ball de la Bandera. La melodia 
actual incorpora alguns elements de l’arranjament de Jaume Vidal i Vidal, 
Carboner, que hem recuperat gràcies als grallers Jordi Inglès, Bero, i Josep 
Joan Pellejà, Pelle, que l’havien tocat amb ell a les Peces. Arranj. Ço del 
Botafoc, i 3a veu Jordi López. 

Mazurca, masurca de Jaume Vidal i Vidal, Carboner. Arranj. i 3a veu Jordi López.
Gralles: Jordi López, Johnny Martínez i Jaume Palau
Timbal: Rubén Ortega

inXa Brass Band, grup creat a Vilanova i la Geltrú el 2016

Inxa Brass Band és una formació de músics tradicionals basada en 
els instruments catalans de doble canya (gralles, tenores i tibles), 
acompanyades d’una base de metalls (fiscorn, trombó i tuba) i percussió 
(timbal tradicional i bombo). La combinació instrumental li dona una 
sonoritat propera a la de cobla però basada en l’essència i el caràcter més 
pur de carrer, la dels grups de gralles. El repertori que interpreta prové 
d’una selecció de músiques típiques de les festes tradicionals catalanes 
com ara la Patum de Berga o les Santes de Mataró, passant per diversos 
cuplets catalans i altres melodies de seguicis festius.

Inxa Brass Band ha fet ballar moltes parelles de gegants com ara els de 
Vilanova i els de la Geltrú, els de Molins de Rei, els de Martorell o els de 
Sant Andreu del Palomar.

energia i experiència, ball de gegants, Magí Canyelles i Armengol (2013). 
Peça que els Gegants de Molins de Rei ballen el diumenge de Festa Major 
de Molins, per Sant Miquel.

La climentona, pasdoble, Xavier Ventosa (2017). Aquesta peça és tot un 
himne oficiós de la població de Sant Climent de Llobregat, i s’interpreta en 
la clausura i fi de festa dels actes de cultura popular del municipi. Arranj. 
Marta Pujadas.

el Bufi, marxa carnavalesca, Joan Roure i Jané (1974). Peça dedicada 
al geganter solsoní Joan Cuadrench, El Bufi, que ha esdevingut l’himne 
del Carnaval de Solsona interpretada per l’Orquestra Patinfanjàs. Arranj. 
Carles Giralt.

els Tres Tombs de sant antoni, cuplet, amb música de Joaquim Zamacois 
i Soler (I. Casamoz) (ca. 1920) i lletra de Joan Misterio (Joan Casas). 
Cuplet popularitzat per la cupletista menorquina Pilar Alonso, que el 
va enregistrar el 1920 per a Gramófono-Odeón. Arranj. Marta Pujadas a 
partir d’un arranjament per a tres gralles de Joan Moliner.

«Ai Antonet del meu cor, 
rei dels tres tombs, jo per tu 
que en donaria de tombs.
Ai ja en pots estar ben segur, ben segur»

peça coMUna
Marxa d’els camats (Llevant de taula), Bonaventura Mallofré i Cañís, 
Ventura Camat (1890). Arranj. Jaume Vidal i Vidal, Carboner i 3a veu Jordi López.

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 el dinar, passar per cases de la vila tot tocant algunes 
peces per recaptar diners. Aquesta peça formava part del repertori d’Els 
Romeas, del qual Josep Mañé i Torrents, Gros de Llorenç, en formà part 
del 1930 al 1936.

«Baixant de la Font del Gat
una noia, una noia, 
baixant de la Font del Gat
una noia i un soldat. 

Pregunteu-li com se diu:
Marieta, Marieta,
pregunteu-li com se diu:
Marieta de l’ull viu»

Gralles: Cristina Boixadera, Carles Giralt i Marta Pujadas 
Tible: Armand Franco 
Tenores: Marià Franco i Maria Antònia Pujol 
Trombó: Òscar Prats 
Fiscorn: Gerard Babiloni 
Tuba: Juan Rodríguez 
Percussions: Marc Piñol (caixa) i Gerard Pouget (bombo)

L’arborada de l’avern, Marta Pujadas i Marc Piñol (2016). Peça composta 
per al Kaos de Molins de Rei, que és un acte de foc dels diables semblant a 
una carretillada, que es desenvolupa al final del Correcuita del Camell per 
la Festa Major de Sant Miquel.

ramon 90, Ramon Garcia. Melodia composta originàriament per a 
dolçaines i que forma part del repertori dels Xirimiters de Castelló de la 
Ribera. Arranj. Marta Pujadas.

Ferran i isabel, Pere Miró (2016). Peça que acompanya els Gegants Vells 
de Martorell i que es va estrenar en el ball del seu 70è aniversari. Arranj. 
Marta Pujadas.

el patumaire, pasdoble. Segons Anaís Falcó (Patum: música i festa. 
Bellaterra: UAB, 2017), aquest pasdoble s’interpreta a la Patum de Berga 
com a darrera peça dels Tirabols (Tirabol, Vals-Jota, La Patumaire i El 
Patumaire) i «és la melodia itinerant de les nits de dimecres i dissabte que 
condueix els Gegants». Conegut com L’U, és una fusió de dos pasdobles 
antics, Algabeño, de José Salvador Martí (1896) i El Arte taurino, d’autor 
desconegut, que possiblement «Josep Cristòfol “Pepito Manyà”, fiscorn 
dels Montgrins» arranjà i que es consolidà cap al 1939. Arranj. Marta 
Pujadas, a partir de l’arranjament per a banda de Sergi Cuenca.

Baixant de la Font del Gat, sardana, amb música d’Enric Morera i Viura 
(1926), i lletra d’Antoni Vives i Batlle. Com en el cas del cuplet Marieta de 
l’ull viu, amb música de Càndida Pérez (ca. 1920) i lletra de Faust Casals, 
tant la música com la lletra de la sardana incorporen la cançoneta popular 
Baixant de la Font del Gat. Arranj. Marta Pujadas.

Juana de arco, pasdoble, marxa de cercavila, Joan Vilà i Ayats (primer 
terç del s. xx). Joan Vila començà la seva carrera musical com a fiscornaire 
a la Cobla Orquestra La Moderna Tossense (Tossa de Mar) l’any 1900, i al 
mateix temps començà a estudiar harmonia i composició. És autor de més 
de dues mil melodies entre ballables per a orquestrina, cançons, sarsueles, 
sardanes i altra música per a cobla i orquestra. Arranj. Marta Pujadas.

	

Marxa d’Els Camats o Llevant de taula, Bonaventura Mallofré i Cañís, Camat o Ventura Camat, 1870
Transcripció i arranjament de Jaume Vidal i Vidal, Carboner, 1946.
Font: Les Gralles del Baix Penedès


