
La música popular i tradicional a la Festa Major del Vendrell de 2010 

 

Ningú és profeta a la seva terra. 

 

Des de l’any 2006, volem deixar constància escrita en aquest setmanari, de les 
novetats en l’àmbit de la música popular i tradicional a la Festa Major del 
Vendrell. 

En la crònica de l’any passat, voluntàriament no vam comptar amb qui no vol 
participar a la cercavila, i per això la vam encapçalar amb “A la taula d’en 
Bernat, qui no hi és, no hi és comptat”. Potser l’any que ve explicarem el 
perquè de l’encapçalament de la d’enguany, en la que hi ha hagut poques 
novetats. 

Les matinades dels tres dies, com ja és tradició, han estat interpretades pels 
Tocats de Canya i Les Gralles del Baix Penedès. Aquest darrer grup, enguany 
ho fet sense tercera veu, però amb la incorporació de nous i joves grallers, i un 
prometedor grup de timbalers i una timbalera, que amb els seus timbals han 
anat dient..., “carrrn, carrrn...”.  

La novetat més rellevant ha estat l’estrena del Ball de Cintes, amb música de 
Jordi López. En Jordi, a partir d’una base de dues frases de 8 compassos 
cadascuna, amb repeticions, seguint l’estructura popular catalana, va fer 
quatre versions d’una melodia alegre i saltirona, que va presentar a les 
balladores, les quals van seleccionar la que els facilitava el ball i agradava més. 
D’aquesta elecció en sortí la música definitiva del ball, que tot i sonar pels 
carrers de la Vila dissabte 24 a la ballada conjunta dels grups de cultura 
popular, no es va estrenar oficialment fins dilluns 26, a la ballada d’honor a 
santa Anna, i a la cercavila. 

Els altres ball han seguit el seu camí de consolidació, uns amb el manteniment 
de les coreografies, les músiques i els músics; i altres amb la introducció 
d’alguns canvis i la incorporació de més músics de fora. 

També cal destacar la millora notable de la banda de l’Agrupació Musical Santa 
Anna, i de la interessant ampliació de repertori en el concert del diumenge 25, 
i en el tancament de la cercavila del dia 26, com ja feien bandes foranies al 
primer quart del segle XX, tot i que de vegades la percussió tapa les melodies. 
Malgrat tot, la peça estrella segueix essent el popurri de peces populars i del 
Vendrell (Toc de vermut, L’Amigo i El Rotllet de Jaume Vidal, etc.), l’únic 
moment de la cercavila en el qual tota la gent taral·leja les melodies 
conegudes. 

Ara, potser ha arribat l’hora de mantenir, consolidar i ampliar músiques i 
coreografies de tots els balls, tant dels que han perviscut, com dels que 
L’embarcada ha anat recuperant, creant i acollint des del 2006, però també 
reinterpretar i recuperar músiques locals pròpies dels balls. Això sí, seguint 
recolzant la iniciativa de grups i col·lectius que estiguin interessats i es 
comprometin amb noves recuperacions, nous balls, noves formacions musicals 
i altres elements festius per a la cercavila.  



Quines seran les properes novetats? Un Mossèn Joan de Vic, que ja es va 
ballar al Vendrell el 17 d’octubre de 1982 al so d’un flabiol? Un Ball de faixes 
com el que ballava a les Peces al primer quart de segle XX, al so de les gralles 
dels Romeas, i que les Gralles del Baix Penedès van anar a tocar a Calafell als 
anys vuitanta del segle passat? Un Ball d’en Serrallonga, com el que es ballava 
al Vendrell a finals del segle XIX, però una mica més “atrinxerat”? Uns 
“Menestrils” com els que es llogaven al segle XVII, o Ministrers com els que el 
26 de juliol de 2004 van acompanyar la imatge de santa Anna en la seva 
sortida pels carrers de la Vila?  

I esmentar també l’estrena d’uns nous goigs de santa Anna, els goigs del seu 
patronatge, perquè com van dir Lluís Millet al 1912 i Mossèn Francesc Baldelló 
al 1934, els goigs són cants populars religiosos propis de les terres catalanes. 
Els Goigs del patronatge de santa Anna, amb lletra de Salvador Arroyo, narren 
la història de la devoció del Vendrell, des de la primera capella de 1303, fins la 
proclamació com a patrona al 1777. Estan formats per una entrada de quatre 
versos heptasíl·labs amb rima creuada, exercint els dos últims de tornada, i 
vuit cobles de vuit versos cadascuna, amb rima seguida o encadenada, els dos 
darrers dels quals, reprenen els dos versos de la tornada, com a retronxa. 

La seva música, senzilla i simple, d’estil gogístic tradicional i d’arrel popular 
catalana, és de Jordi Quintana; les il·lustracions i l’orla són de Jordi Llucià; i 
l’edició de Xavier Mercadé i Mireia Mercadé. Aquests goigs coexistiran amb els 
de 1777, que amb lletra, música i il·lustracions d’autors desconeguts i 
impressió de Magí Canals de Tarragona, van ser recuperats i reeditats al 1996, 
amb dibuixos de Pau Arroyo, maqueta i textos de Salvador Arroyo i 
arranjament musical de Carlota Baldrís. 

I com cada any, no voldria acabar aquests ratlles sense preguntar a qui 
correspongui, perquè la Festa Major del Vendrell, llevat del ja decà i tradicional 
Concert de gralles dels grallers Tocats de canya, que enguany se celebrà el 
dissabte 24, no té cap concert fix de música popular i tradicional, de música 
d’arrel de les nostres terres. I no m’estic referint a la Mostra de Folklore, que 
enguany, en la seva desena edició, s’ha integrat a la Festa Major, perquè com 
deia el cantautor, “no és això, companys, no és això”. 
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