
L’any 1999 neix, a Reus, una ini-

ciativa on conflueixen músics pro-

vinents de diferents formacions

musicals i que, fent gala de la ciutat

que els acull, pren per nom GAN-

XETS, GRALLERS DEL BAIX CAMP.

Actualment, el grup està compost

per Daniel Carbonell (gralla pri-

mera), Maria Boixadera (gralla

segona), David Gázquez (gralla

baixa) i Pere Olivé (timbal). Mal-

grat tot, aquesta és una formació

flexible i, en funció del repertori, el

nombre d’instruments pot variar.

L’àmbit d’actuació principal és

Reus i les poblacions veïnes del

Camp de Tarragona, tot i que han

estat presents en les festes més re-

presentatives de Catalunya (Vila-

franca del Penedès,Barcelona,Llei-

da…). També han actuat en dife-

rents indrets de l’Estat espanyol així

com en d’altres ciutats europees.

El seu origen com a grup es for-

malitza arran d’una necessitat ab-

solutament pragmàtica: l’acom-

panyament dels balls de l’Esbart

Dansaire Baix Camp, un espai al

qual els membres fundadors de

GANXETS es troben estretament

vinculats. Des dels inicis, aquest

grup de músics opta, únicament

però, per la gralla i manté un clar

objectiu: la recuperació de la so-

noritat de l’instrument i la seva

valorització social.

Històricament, cal pensar l’activitat

que desenvolupa GANXETS en dues

vessants. D’una banda, el que els

defineix estrictament com a mú-

sics. Des dels «orígens d’esbart», la

formació evoluciona cap a l’acom-

panyament dels elements del segui-

ci festiu, ja siguin balls, danses, cas-

tells, actes de protocol, litúrgics o

participació en processons.Tanma-

teix, mostren una clara preferència

pels balls i concerts de gralles que

els agrada oferir, un espai que els

permet anar introduint entre el pú-

blic el nou repertori que van incor-

porant.Així doncs, si assistim a una

de les seves actuacions, podrem

fruir de melodies tradicionals i re-

conegudes, d’obres d’autor del se-

gles XIX i XX, i de composicions

modernes o de nova creació arran-

jades per a gralla.
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Alhora, però, que GANXETS actuen

com a músics, també han establert

un compromís amb la recerca i la

pedagogia de l’instrument, acti-

vitat professional a la qual alguns

dels seus membres es dediquen.

Ells han estat un dels agents actius

en la recuperació de la gralla, es-

pecialment de les gralles llargues,

molt arrelades a Reus. El que els

mou no és tant un interès antro-

pològic com el desig d’aprofundir

en les possibilitats tècniques de

l’instrument i la voluntat de con-

servació del ric repertori per a

gralla de segles XIX i XX.

Una de les experiències que per-

met visualitzar aquest pont entre la

investigació i la interpretació és

l’espectacle de ball de gralles que

GANXETS crea l’any 2002, deno-

minat «Els balls d’una època», un

format de concert de nova crea-

ció, a partir de material d’estudi

escrit i de fonts orals, que pretén

valoritzar la funció d’aquest ti-

pus de balls. Es va estrenar en el

marc de la Fira d’Espectacles d’Ar-

rel Tradicional de Manresa, el ma-

teix emplaçament on l’any 2004, i

fruit d’aquest interès per apropar

la gralla a l’oient, dos dels seus

membres, Daniel Carbonell i Pere

Olivé, han presentat «De tu a tu».

Aquest és un espectacle atrevit i

poc habitual que mostra la varietat

d’instruments de vent de canya i

de percussió existent als Països

Catalans a través dels aspectes par-

ticulars que els caracteritzen (tim-

bre, digitació, repertori…).

Sens dubte, però, una de les acti-

vitats més reconegudes de GAN-

XETS és el Concert de Grallers de

Santa Llúcia, al mes de desembre.

Els orígens de la convocatòria es

vinculen a la Germandat de Sant

Isidre i Santa Llúcia de Reus, que

anualment organitza una setmana

cultural, i on els membres de

GANXETS hi aporten la celebració

del concert. Tanmateix, l’establi-

ment de l’acte responia alhora a la

voluntat de mantindre l’activitat

musical grallera fora dels mesos

més actius, a l’interès de compar-

tir experiències viscudes –en

forma de repertori– amb altres

colles de grallers més o menys

professionalitzades i a la tasca de

divulgació pedagògica de l’instru-

ment. I és que tal com ells matei-

xos anuncien: «la música de gralla

és també una música adient per

ser escoltada assegut».

La diada no es restringeix només

al concert: al seu voltant hi ha tot

un seguit d’activitats culturals pa-

ral·leles com ara exposicions, mos-

tres de material discogràfic sobre la

gralla, tallers, conferències i pre-

sentacions de llibres. A més, cada

any, el certamen està dedicat bé a

alguna temàtica de l’àmbit festiu

–el bestiari de foc, les colles caste-

lleres de Reus, les escoles de gra-

llers, etc.– bé a algun personatge

destacat, com ara el mestre Jaume

Vidal i Vidal (1991). El passat mes

de desembre de 2004, GANXETS,

celebrava el XIII Concert Grallers

de Santa Llúcia, on a més del con-

cert central, que comptà amb la

participació de grups de grallers

vinguts de Vilafranca, Vilanova,

Sitges i Lleida, van destacar altres

actes, com la Segona Mostra de

Músiques Religioses per a gralla i

la cercavila del grup convidat Tu-

terako Gaiteroak, de Tudela, que

presentà també el seu nou disc al

públic reusenc.

En definitiva, el resultat de la tra-

jectòria musical de GANXETS és

una equació que iguala la recupe-

ració del prestigi social de la gra-

lla i dels músics que la fan sonar.

GANXETS compleix així l’exigèn-

cia de saber interpretar les velles i

noves melodies assegurant-ne la

qualitat, i aquesta aposta per la qua-

litat esdevé el seu tret diferencial,

especialment davant d’algunes de

les noves formacions de grallers

sorgides arreu del país.Així, GAN-

XETS ha anant sumant un bagatge

durant 15 anys, que no és poc, i

es consolida com una de les for-

macions de grallers més sòlides

del país. Serveixi de precedent

d’aquest bon moment musical

que gaudeix el grup la publicació

del llibre Músiques del temps (2003).

El llibre és un recull de partitures

arranjades per a gralla i timbal i

pretén ser una eina de divulga-

ció i foment de la pràctica de la

gralla.

Aquest any 2005 GANXETS cele-

brarà els seus 15 anys i la formació

prepara diversos actes de com-

memoració, el més assenyalat dels

quals és l’organització d’una Tro-

bada Nacional de Grups de Gra-

llers i Timbalers en el marc de la

festa major de Sant Pere.

De tot plegat, en podreu trobar

informació molt més detallada a

www.ganxets.net una pàgina web

on, a més de descobrir l’evolució

del grup a través d’una àmplia

mostra de fotografies, podreu tro-

bar ressenyada l’agenda d’activitats

on participen (el Tastet, Aula de

Sons;Trobada de Música Tradicio-

nal de Reus, Carrutxa; etc.), i, fins

i tot, escoltar des del toc de mati-

nades per la festa major de Sant

Pere de Reus fins a la darrera

edició del Concert de Grallers de

Santa Llúcia.
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Enregistraments sonors en què GANXETS, GRALLERS DEL BAIX

CAMP ha participat:

• Festa major de Reus (1998). Audio-Visuals del Sarrià.
• El ball de bastons (2001). CPCPTC. Fonoteca de Música

Tradicional Catalana.
• XVI Tradicionàrius. Festival folk internacional (2003). 

Discmedi.
• Terços amunt! (2003). Discmed .
• XVII Tradicionàrius. Festival folk internacional (2004). 

Discmedi.


