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LA GRALLA BAIXA: UN INSTRUMENT RECUPERAT? 
 
Ara fa uns deu anys, es va publicar un treball titulat "La gralla baixa: un 
instrument a recuperar". Els responsables del treball foren Xavier Bayer per 
la part teòrica i Pau Orriols com a luthier. L'objectiu d'aquell treball era fer 
un estudi de l'aparició de la gralla baixa a finals de l'edat d'or de la gralla 
(finals del s. XIX i primers anys del s. XX) i produir una gralla baixa que 
pogués funcionar en l'actualitat.  
Deu anys són un termini raonable per fer una revisita a aquella tasca i per 
veure com han evolucionat les coses des de llavors, de manera que per al 
present treball s'ha mantingut una entrevista amb el luthier Pau Orriols. 
Aquesta entrevista es va produir el dia 7 de juny de 2006, a Vilanova.  
 
 
BREU HISTÒRIA PERSONAL 
 
Pau Orriols va néixer el dinou d'abril del cinquanta-vuit, a Mas Guineu, 
Cubelles. Amb deu anys va anar viure a Vilanova, on continua residint. La 
seva trajectòria musical es va iniciar amb la gralla, des d'on s'ha diversificat 
força: 
 

"Jo vaig començar amb la gralla. Després flabiol, instruments de cobla, i 
actualment tinc una 'jubilació daurada' als ministrers de Vilanova." 
 

Convé afegir que actualment, amb els ministrers de Vilanova, en Pau toca el 
flabiol. També intervé com a flabiolaire amb els ministrers del Camí Ral que 
interpreten fonamentalment el Toc d'Inici de les festes de la Mercè a 
Barcelona.  
 
Pel que fa a altres àmbits de la música, té una sola peça composta: 
 

"Tinc una peça composta.  
P. Ha sortit al carrer?  
R. És el ball de panderos de Vilafranca, una peça que es diu el Calidoscopi. Es 
toca, es toca." 
 

 
EL LUTHIER 
 
La tasca d'en Pau Orriols com a luthier es va inicar pel fet de tocar la gralla 
sumat al fet que el seu cosí, en Xavier Orriols, també de Vilanova, va 
començar a fabricar gralles: 
 

"El meu cosí, el Xavier, va començar amb això. Tocàvem junts, era més gran, jo 
era més jovenet. Al final vaig entrar al seu taller." 
 

Després d'aquest origen compartit, en Pau s'independitza i passa a fer el 
seu propi treball: 
 

"Després, amb més anys, ja vaig fer coses pel meu compte, amb el flabiol, 
després la tenora, després he fet això dels instruments barrocs, els oboès." 
 



L'aprenentatge de l'ofici no ha passat per cap escola oficial, perquè no n'hi 
ha. Tot s'ho ha fet veient coses aquí i allà i fent provatures. Aquest és un 
tret distintiu dels instruments de vent i, en particular, dels tradicionals, és a 
dir, d'aquells que no es fabriquen a nivell industrial: 
 

"Amb els intruments populars és així: un taller petit, entres en contacte, o com 
nosaltres, que hem sortit com un bolet." 

 
Els inicis amb el Xavier Orriols van ser empírics, sense experiència prèvia ni 
contacte amb cap luthier de gralles de generacions anteriors: 
 

"Nosaltres no sabíem res. La referència que teníem era que aquí a Vilanova 
n'havien fet, els Caselles, i res més. Estàvem als Bordegassos, vam anar als 
castellers, allí hi havia torners, hi havia fusters, i demanant a aquests 
especialistes coses. L'un: 'jo ho faria així', l'altre: 'jo ho faria aixà'. Per fer una 
gralla vam estar quatre o cinc mesos; ara és qüestió d'hores." 

 
Pel que fa a la producció actual com a luthier d'en Pau Orriols, és força 
variada:  
 

"Ara estic ficat molt amb instruments de cobla, la tenora sobretot, l'oboè barroc, 
estic treballant el clàssic, faig tot tipus de flabiols, i després tinc aquest segment 
de gralles." 
 

Centrant-nos en la construcció de gralles, en Pau Orriols treballa amb 
models de gralla llarga o dolça (gralles amb claus), perquè ja hi havia altra 
gent que feia gralles seques i ell estava interessat en la mecànica, les claus: 
 

"Sempre he treballat en models que tinguessin claus. Vaig començar primer 
jugant perquè, home, és el meu instrument, i em feia gràcia posar-m'hi, res, 
experimental. I vaig les gralles aquestes de dos claus, que després en realitat 
van ser de tres. Vaig posar el fa sostingut, fa i mi. De fet era la gralla antiga de 
dos claus però posant-hi el fa sostingut." 

 
"Gralla seca era un tema que ja el feia molta gent, i com que m'havia 
especialitzat en la mecànica i tot això, ho tenia pròxim." 
 

L'afinació ha anat cap al si bemoll, per poder barrejar la gralla amb altres 
instruments mitjançant una afinació normalitzada: 
 

"Després vaig voler adaptar la gralla a un to que es pogués barrejar amb altres 
instruments, i vaig optar pel to de si bemoll." 
 

La producció de gralles baixes prové del treball fet deu anys enrere amb el 
Xavier Bayer, i se'n tracta l'origen i evolució en detall a l'apartat següent. 
Tractem aquí les conseqüències de la morfologia del cònic adoptat per al 
model que ell fabrica.  
 
D'aquesta mena d'instruments, la decisió de tancar més el cònic és pròpia 
del model d'en Pau Orriols: 
 

"Vaig agafar l'instrument que em semblava més lògic, que era amb el cònic 
diferent. De fet, dels que es fan actualment, d'això que en diuen gralles baixes, 
que n'ha diversos tipus, és l'únic que segueix aquesta filosofia, perquè els altres, 



el que fa el meu cosí [...] es parteix més del cònic de la gralla de quatre claus, 
allargat, diguéssim, i jo amb un cònic diferent." 
 

El cònic més tancat també afavoreix una altra virtut de la gralla baixa: li 
permet sonar més "amagat", afavorint l'acompanyament amb funció de baix 
de les altres veus més melòdiques: 
 

"El fet de tenir un cònic més tancat i tot això permet que l'instrument pugui ser 
més discret. Que, tractant-se d'un instrument greu, va bé per empastar que no 
sigui un instrument que tingui tanta presència com els altres. O que es pugui 
amagar amb més facilitat. Hi ha instruments que es poden amagar i que poden 
sobresortir; jo penso que té aquesta qualitat.  

 
Pel que fa a quantitat de gralles baixes fabricades, en Pau apuntava una 
dotzena. Sembla que aquest nombre seria excessivament generós. L'autor 
d'aquest treball tenia constància de cinc models, a la qual cosa la resposta 
del Pau fou: 
 

"Potser una dotzena són massa. Cinc són poques. Potser són, no ho sé, set o 
vuit."  

 
RETROSPECTIVA DE LA RECUPERACIÓ DE LA GRALLA BAIXA 
 
La primera cosa a destacar quan es parla del treball fet deu anys enrere és 
la percepció que es tenia en aquell moment del que havia estat la gralla 
baixa. Va haver-hi alguna sorpresa: 
 

"Me'n recordo quan vam fer això, era recuperar un instrument que no va ser un 
instrument gaire consolidat, no? Consolidat perquè n'hi va haver pocs, perquè va 
durar poc en el temps, perquè em semblava que en quedaven pocs; a l'hora de 
la veritat, n'hi havia més dels que em pensava. Però és un instrument que va ser 
poc utilitzat, per colles bones, punteres, que feien ball, i després això va durar 
pocs anys." 

 
La gralla baixa pertany a la fase final de l'edat d'or de la gralla. Poc després, 
la gralla veia reduït el seu espai i entrava en declivi: això va propiciar que la 
gralla baixa no acabés d'evolucionar: 
 

"P. Va durar poc perquè va sortir cap al final del cicle de la gralla? 
R. Sí, va ser un cant del cigne, m'imagino. És intentar donar a la formació 
aquesta el màxim de possibilitats harmòniques, feia falta això, però després, pel 
que sigui, el disc, el jazz, els canvis, la gralla es va quedar reduïda als castells i 
al folklore més ranci, i ja està." 

 
Quan es va produir la represa de la gralla, cap als anys setanta del segle 
XX, la gralla baixa era una gran desconeguda, la qual cosa va propiciar que 
la seva recuperació fos la més tardana (força més tard que la gralla seca i 
les gralles llargues -de dos i quatre claus-): 
 

"La gralla aquesta, baixa, no en teníem ni constància. És més: jo, aquestes que 
hi ha ara al museu de Reus, que són les que he copiat, o sobre les que m'he 
basat, les vaig veure un dia a Cornudella, que les tenia no sé qui, i no sabíem... 
Hi havia apostes: un deia que era una gralla, l'altre que no sé què... Hi havia un 
desconeixement total.  



P. No ha quedat constància documental, tampoc? 
R. Sí, sí, crec que sí. No és el tema, però. El que passa és que en aquells 
moments, als anys setanta i això, no sabíem res de les formacions aquestes de 
ball, ni havia aparegut la música escrita que hi ha ara d'aquests compositors del 
s. XIX." 
 

La pèrdua de la pista de la gralla baixa es va produir per manca de 
presència en el temps, que no va permetre ni l'evolució ni la legitimació de 
la seva presència en la formació clàssica: no havia tingut temps de deixar 
empremta en la memòria col·lectiva: 
 

"D'aquest instrument, com que n'hi havia tan pocs, ja no en quedava 
constància... I segur que el Carbassó, aquests, ho sabien, perquè evidentment 
que ho sabien i les havien vistes, però no... Era un tema que quedava allà, 
penjat." 

 
La primera feina d'en Pau Orriols en la recuperació de la gralla baixa va ser 
afrontar la diversitat de models que s'havien trobat i fer-ne l'estudi per 
entendre com havien arribat a existir. La principal constatació fou la manca 
d'estandarització, un alt grau de proves per solucionar l'instrument: 
 

"El meu treball com a luthier és veure la realitat, que hi havia diversos 
instruments diferents, que tampoc s'acabaven d'entendre molt bé, el 
funcionament. Aquests que hi havia al museu de Reus, que són els fets per 
l'Onofre Pomar, tenen un mecanisme complicadíssim. Segurament estan fets a 
França, quasi amb tota seguretat, i segurament que són instruments que estan 
plens de proves en ells mateixos. No tots són iguals, un és tapat, l'altre no, hi ha 
unes claus que no s'entenen... Això denota ja precarietat." 
 

A partir de la constatació de la manca d'estandarització i de consolidació de 
la gralla baixa en el passat, es pren la decisió de fer un instrument que sigui 
de la família de la gralla: 
 

"La filosofia era la família d'instruments. Anem a fer un instrument que sigui 
família de la gralla. Per fer un instrument greu, no sé, doncs agafes un baixó i ja 
ho és, de greu. Llavors, ser família què vol dir? Hi ha moltes maneres de ser 
família. Però el que van fer el segle passat ja era això. Hi havia dues tendències. 
una és conservar el cònic de la gralla de quatre claus, allargar-lo, i sobre aquell 
cònic, abaixant les mans i com fos, fer un instrument més greu. I l'altre, que és 
el model que jo vaig agafar, era uns cònics més tancats, i llavors assolir el 
mateix. És més fàcil -i més lògic- fer un instrument greu amb un altre cònic, que 
no pas amb el mateix. Llavors la família es respectava pel tipus de canya... La 
família en definitiva ha de ser un timbre que recordi..." 
 

Per al luthier, doncs, el punt fonamental era establir el cònic interior de la 
gralla baixa, maldant per aconseguir un instrument que tingués la sonoritat 
característica de la gralla (seca i llarga) sense, però, seguir-ne la 
morfologia. La diferència de cònics per obtenir diferents registres en 
famílies d'instruments és un fet constatable arreu: 
 

"Els saxos no tenen el mateix cónic, tota la família, és evident. Els fagots, els 
fagotins, tampoc. Les xirimies... Cadascú té el seu..." 

 
Finalment, es fa adoptar un cònic basat en els models del Pomar, però amb 
certes modificacions: 



 
"El model aquest del Pomar el vaig modificar, no és ni molt menys aquell cònic. 
Aquell era molt tancat i massa definit, i el vaig acostar una mica més a l'altre 
[del Caselles] però, un terme mig." 
 

Descartat el cònic com a garantia de família, cal anar a cercar en algun altre 
lloc els trets identificatius: 
 

"Hi ha una cosa que dius 'això és de la família'. És el timbre, moltes vegades ve 
donat per la canya, o fins la manera de bufar, o el que sigui. Però hi ha una cosa 
que dius: 'això és la família'. Jo vaig triar per aquest camí pequè acústicament 
em semblava més lògic." 
 

Tanmateix, tot i les decisions inicials, el resultat del treball va ser un 
determinat model que continua sotmès a canvis i provatures. El fruit del 
treball de recuperació, doncs, va ser un nou punt de partida: 
 

"Després la realitat ha estat molt llarga. Jo també, com a luthier, m'he obert a 
molts camps, i això ha anat quedant per allà, arraconat. Al principi vaig fer molt 
pocs models, i vaig pensar: 'que es vagin tocant, i vagin evolucionant. Primer els 
vam fer a 440 [La 3 a 440 MHz], després vam tenir que abaixar-los al to normal 
o més usual, que era mig to més baix. I després, ara últimament, doncs, amb 
l'aparició del to de si bemoll, adaptar-les a si bemoll."  
 

L'evolució de l'afinació de l'instrument acaba tendint a la recuperació de 
l'afinació primitiva: les gralles llargues ja afinaven en si bemoll, mentre que 
les gralles seques probablement mantenien una afinació més alta: 
 

"Els vells del Vendrell, vull dir, els que tocaven amb gralles de dos claus, si 
posaves allà un afinador, és el si bemoll. Ara, és clar, amb gralles seques i tot 
això jo crec que també estaven més alts." 
 

Tanmateix, cal tenir molt present que l'objetiu final d'aquell treball era 
aconseguir una gralla baixa que pugués funcionar actualment, no pas la 
reproducció fidel d'un model antic. Aquesta és una constant en la 
reproducció d'instruments antics: 
 

"Qualsevulla reproducció fidel que es fa avui en dia d'instruments barrocs o així 
sempre hi ha la premissa que és que serveixi per [tocar]. Fins i tot es 
reprodueixen i s'adapten, ja és una cosa acceptada." 
 

 
PRESENT DE LA GRALLA BAIXA 
 
Com hem vist, el treball sobre la recuperació de la gralla baixa va 
representar un nou punt de partença per a l'evolució i difusió d'aquest 
instrument. Pel que fa a l'estat actual de la gralla baixa, hi ha un cert 
optimisme derivat de l'ús que es fa de les -d'altra banda- poques gralles 
baixes que en Pau Orriols ha arribat a construir: 
 

"La quantitat del meu treball és molt poc, molt pocs instruments. El que passa és 
que, d'entrada, no n'hi ha cap que s'ha quedat callat. Això és important. Tots 
s'han posat a prova, i ja et dic que és un instrument per a una formació 
ambiciosa. Ho han agafat gent puntera, diguéssim. Hi ha gent que no li han 



agradat gens, però hi ha molts grups, o alguns grups importants -gent aquesta 
de Reus o el que sigui- que els han posat a prova i ells són el meu referent i els 
que m'ho han fet modificar cap a una banda o cap a l'altra. Ara, és un treball 
que està... l'espasa de Damocles és les meves possibilitats temporals. Jo m'he 
anat derivant cap a altres coses i això sempre s'ha quedat allà, com un referent 
antic, per a mi." 

 
Els "grups de Reus" que s'esmenten són principalment els Ganxets i la 
Canya d'Or, a més de Bufalodre, un grup de grallers de Valls. A la llista cal 
afegir sens dubte els Vernets de Vilafranca, dels quals forma part Xavier 
Bayer, coautor del treball original y primer intèrpret de gralla baixa del Pau 
Orriols.  
 
Entrant en l'antic debat de l'ou i la gallina, la disponibilitat de gralles baixes 
ha comportat la recuperació de repertori per a grup de grallers amb gralla 
baixa de finals del XIX i primeria del XX. Aquesta és una aportació 
indubtable de la gralla baixa, que ha permès ampliar la recuperació de 
repertori (a més de la creació de peces noves per part de compositors 
contemporanis):  
 

"Ha ajudat a treure la pols de moltes partitures antigues, s'ha vist que 
funcionava, que empastava, i ha tocat." 

 
L'aparició de la gralla baixa del Pau Orriols fou la primera en el temps, però 
aquest model no és pas "el pare modern" de les gralles baixes: diferents 
constructors han desenvolupat models propis i diferents grups de grallers 
han cercat les seves pròpies solucions a l'addició d'una línia de baix: 
 

"No ho crec. Jo crec que vénen de la necessitat de posar un instrument greu aquí 
i cadascú s'ha espavilat a la seva manera. [...] Altres han agafat d'altra filosofia, 
pel que sigui. Home, el meu instrument té molt de mecanisme, és un instrument 
especialitzat. No és car, però vull dir, són diners. En canvi, d'altres han buscat 
altres sortides més econòmiques, més efectives, més 'resultones', diguéssim."  

 
Ara bé, aquesta primacia en el temps sí que ha estat un dels factors 
principals d'interès per l'instrument i d'aquesta manera ha afavorit l'aparició 
de solucions al problema de la gralla baixa. 
 
Un dels signes de maduresa d'un instrument acostuma a ser la presència 
d'estàndars en els models. En el cas de la gralla baixa, ens trobem encara 
en un punt molt primerenc de l'instrument, doncs aquesta normalització és 
encara inexistent: 
 

"És un tema que està bellugant-se. No hi ha estàndar perquè de tots els que en 
fan, els dos o tres que en fem, ja no les fem gens iguals. Són camins molt 
diferents. I a dintre de cadascú, jo també he anat variant segons les necessitats. 
Hi ha hagut aquell canvi de to, de si a si bemoll, això obliga. Jo, si tingués 
temps, m'ho replantejaria, faria canvis més profunds." 

 
El gran problema per afrontar canvis en profunditat és la manca de temps, 
la impossibilitat de poder dedicar-li els recursos que caldria per donar lloc a 
noves propostes: 
 



"Qualsevol canvi ben fet és, no ho sé, un any de la meva vida, fer una cosa ben 
feta. És impossible." 
 

Un dels principals problemes pendents de solució del model actual, que 
d'altra banda es plenament funcional, és facilitar l'execució de notes 
agudes: 
 

"El model estàndar en sí ja va. Per mi es un instrument que compleix molt bé el 
registre greu i les feines que hi ha encomanades, però hauria de tenir més 
soltura per fer una octava i mitja, per pujar els aguts. Ja hi va, però t'hi has de 
posar més. Solucionar això, estudiar-ho més..." 

 
El model actual ha sofert canvis derivats dels canvis d'afinació ja esmentats 
(de Do a Si i de Si a Si bemoll): 
 

"Bàsicament s'han bellugat per qüestions de diapasó. Primer 440, després mig to 
baix, i ara mig to més baix. La mecànica s'ha hagut d'adaptar a aquestes coses. 
Cada canvi de to ha volgut uns forats en un lloc. De claus té les mínimes que 
necessita. N'hi ha unes que són per tapar forats que no s'hi arriba, i altres per 
les notes greus." 

 
Actualment ja s'han esmentat les formacions que utilitzen habitualment una 
gralla baixa del Pau Orriols. El primer fre que hi ha perquè més grups en 
facin servir és la falta de disponibilitat de temps d'en Pau per fer-ne més: 
 

"La principal demanda que tenen [els qui demanen una gralla baixa] és que se'ls 
faci!" 

 
La solicitud de noves gralles baixes prové de gent que són alumnes dels qui 
actualment ja les estan fent servir. El principal mitjà de propagació de 
l'instrument és la relació mestre-alumne, la coneixença dels grups que les 
utilitzen i el desig d'emulació de llurs resultats: 
 

"Això és una taca d'oli. Aquests grups que tenen aquest instrument fan una 
influència sobre... Molts d'aquesta gent són professors, donen classes, es creen 
grups nous... Per mimetisme amb aquests altres... De fet no volen res més que 
ser com els altres. Llavors hi ha algú que em demana alguna clau de més: un do 
sostingut..." 

 
En general els usuaris d'aquestes gralles baixes n'estan satisfets, per bé 
que s'han trobat petites imperfeccions que han ajudat a corregir defectes en 
la pròpia gralla: 
 

"Normalment, com que per a la funció aquesta d'omplir el paper de tercera veu 
greu ho fa molt bé, doncs la gent s'hi troba còmode. Amb el temps hem vist que 
hi ha un parell de notes que són més complicades, o desigualtats d'una nota a 
l'altra. Algunes coses les hem corregit." 

 
La darrera qüestió d'aquest apartat seria si es pot donar resposta a la 
demanda de gralles baixes. Aquí torna a sorgir el problema de les 
afinacions: la gralla baixa en Si ara funciona correctament, però per arribar 
a l'afinació en Si bemoll apareix la possibilitat de tornar a l'afinació original 
(en Do) i afegir una nota més a l'extrem de la gralla, prop de la campana. 



És un univers de possibilitats que, un cop més, es constata que mereixeria 
un nou estudi que, ara com ara, no es fácil escometre: 
 

"La gralla en Si bemoll m'ha costat molt. Em va fer ballar el cap, precisament, en 
comptes d'abaixar-la, pujar-la una altra vegada allà on era, i allargar l'última 
nota per la campana. Després, hem vist que amb tudells i canya, és possible... 
És que també hi ha una cosa pràctica: ja n'hi ha unes quantes, i la gent que en 
toca una ha de poder tocar l'altra sense complicacions. A més, són els mateixos 
paios, normalment. Llavors això m'ha obligat sobretot a intentar simplement 
abaixar el to sense tocar massa l'estructura general. Penso que si tingués temps 
i ganes i tot això, hauria de fer un altre estudi, tornar-la a apujar." 

 
 
VISIÓ SUBJECTIVA DE LA GRALLA BAIXA 
 
Interessa aquí aprofundir en la visió subjectiva, en l'opinió personal, del Pau 
Orriols al voltant del present i futur de la gralla baixa. La primera qüestió 
abordada és si s'ha normalitzat el seu ús en els grups que se'n serveixen. 
Retrobem la qüestió de la manca de "normalització" de la gralla baixa, que 
fa que la situació actual sigui encara de cerca i proves: 
 

"Això és lent. Jo penso que l'ideal, el més lògic, encara que la diversitat sigui un 
'puntasso' en això de la música popular, és que aquest instrument, de les dues o 
tres coses que hi ha, s'hauria d'unificar una mica més. Veure amb el temps 
quina resol més... No ho sé, jo crec que s'hauria de concretar en una sola opció." 

 
Quant a la normalització per part de diferents constructors, s'ha de tenir en 
compte que cada mestre té preferència per un luthier, de manera que cada 
alumnat acaba tendint cap a un model concret. Tanmateix, el Pau considera 
que, per bé que això és així, no obsta perquè s'acabi produint una 
convergència cap a un model comú: 
 

"Sens dubte, però els models que hi ha ara són molt diferents uns dels altres, i 
l'experiència i el anar fent hauria de ser per unificar quelcom. Això ha passat 
amb tots els instruments." 

 
Aquesta normalització, viscuda en altres instruments, com la tenora, ha 
portat cap al fet que cada escola interpreti de manera diferent segons 
l'ensenyament rebut del mestre i els gustos del lloc, però no pas partint 
d'instruments diferenciats, sinó de la manera de tocar-los: 
 

"Els instruments tenen una part humana, de la boca fins al diafragma, que s'han 
de fer. I això s'està fent ara. Amb la gralla baixa, la part aquesta s'està 
construint. I a part del resultat sonor. Si ara hem portat deu anys, d'aqui a deu 
anys hauria d'estar molt més unificat." 

 
La unificació de models prové d'un treball conjunt de luthiers i intèrprets. És 
fruit de temps, un estadi de maduresa, que no afecta pas a la diversitat de 
criteris a l'hora d'interpretar: 
 

"Amb les tenores, hi ha tants mestres com amb les gralles o amb el que sigui. I 
la gent s'ha unificat. Hi ha estils diferents de tocar. Hi ha gent que emboca d'una 
manera, gent d'una altra, estils i maneres de tocar. Però pel que es refereix a 
l'organologia, a l'instrument, ara és igual per a tothom, saps? I només fa quinze 



anys enrere, era impossible, una cosa..., no es posaven d'acord. Això ha estat 
un treball dels luthiers, que hem anat moldejant: ells a nosaltres i nosaltres a 
ells." 

 
Es podria adduir que la tenora representa un paper molt definit enmig d'una 
cobla que té molt assentats els principis i la funcionalitat. Però, tot i que la 
gralla viu encara una fase més creativa, més dispersa, la funció de 
l'instrument hauria d'acabar portant a una convergència: 
 

"La gralla ha d'omplir un tipus de feina, majoritàriament. I quan entra una gralla 
baixa en un cercavila, ha de fer una funció: s'ha de sentir, s'ha d'empastar, ha 
d'afinar... Jo veig que ha passat amb altres instruments i m'agradaria pensar 
que també es pot produir aquí, això seria bo." 
 

En Pau és conscient que la seva impossibilitat de disponibilitat i temps no li 
permet escampar prou el seu model, però no té inconvenient a proclamar 
que el seu model està disponible per a qui vulgui reproduir-lo i treballar-hi: 
 

"Em costa molt satisfer aquesta demanda. Estic amb altres coses. Però, vull dir, 
el meu model es pot copiar, si interessés, a mi m'és igual, que el copiï qui vulgui, 
els plànols estan a disposició." 

 
Finalment, davant la qüestió de si valdria la pena tornar a fer un treball com 
el que es va fer ara fa deu anys, en Pau opina que "sempre és bo tornar a 
visitar les primeres nòvies", però també creu que ara pot ser bo passar uns 
anys d'assentament, de treball de fons: 
 

"Ara han de venir uns anys de picar pedra, no?, de veure. No molts, eh? Home, 
jo n'haig de fer algunes més, i de tot el que hi ha... tampoc és greu que hi hagi 
aquest merder, no?" 

 
Resumint les aportacions derivades d'aquell treball i de l'instrument 
resultant, es veu que la importància en les formacions i en el repertori són 
molt destacables: 
 

"Ha portat la creació d'uns grups que ja són estàndar, de tres gralles diferents, 
l'accés fàcil a un repertori escrit antic, no sé si se n'ha fet de nou, però s'ha 
recuperat. [...] Sens dubte que ha permès un salt: hi ha gravacions..." 

 
 
ELS USUARIS DE LA GRALLA BAIXA 
 
Els "usuaris" de la gralla baixa són per norma general pertanyents a grups 
de grallers que volen seguir aquesta formació "clàssica" de tres gralles i un 
timbal: 
 

"Són grups ja consolidats i volen fer aquesta opció cap a aquest tipus de grup 
clàssic, no?  

 
Tanmateix, no deixa de ser curiosa la distribució de rols dins dels grups de 
gralles clàssics: la gralla primera acostuma a ser a càrrec del més 
experimentat o del més virtuós, seguit per la gralla segona. En aquesta 
distribució, la gralla baixa quedaria per als "menys dotats", en el sentit 
d'experiència o de dedicació. Aquesta és una distribució anòmala, que no es 



produeix en altres àmbits de la música, i seria bo per a la gralla baixa 
trencar la tendència per tractar l'instrument amb total primacia: 
 

"Hi ha una altra cosa i és que dintre dels grups, per qüestions pràctiques, doncs 
diguéssim que els més dotats fan de primer, que són coses ilògiques, no? Jo, als 
anys setanta, hi havia el graller primer i el graller segon. Això era una cosa que 
és molt rar en la música: un paio especialitzat en fer de segon. Però passava, 
això. I per qüestions pràctiques, la gent menys dotada -no vull insultar ningú-, 
però vull dir, són els que agafen aquest instrument. I el que ara seria 
interessant, doncs, és que ja hi haguessin diguéssim que l'especialista. Bé, 
l'especialista... Que no fos això, sinó que es pogués trencar amb aquesta 
dinàmica. Ja hi ha gent que mira de treure'n un gran rendiment, però jo crec que 
ha passat una mica això." 

 
Sobre les motivacions que tenen els grups de grallers per comptar amb una 
gralla baixa, la principal és l'ampliació de repertori antic redescobert: 
 

"La demanda és per ampliació de repertori. Sobretot, clar, és que hi ha hagut un 
repertori antic que s'ha destapat, i la gent hi vol tenir accés. Perquè és 
interessant. " 

 
Els grups de grallers que compten amb gralla baixa pertanyen, en general, 
als millors grups de grallers actuals. Els seus components es compten entre 
la gent més experta i que més ha treballat en el món de la gralla: 
 

"Dintre dels grallers, els que demanen aquests instruments són l'elit, diguéssim. 
Gent ja solvent, bona, experimentada..." 

 
 
CONCLUSIONS 
 
La gralla baixa va viure, a l'edat d'or de la gralla, un període efímer degut a 
la seva aparició cap al final del cicle de vida de les gralles en general. 
Actualment, la seva recuperació ha vingut propiciada pel treball fet deu 
anys enrere i actualment l'instrument ha cobrat vida pròpia, amb propostes 
de diferents luthiers que, amb models força diferents, cerquen de donar 
resposta a la mateixa necessitat. En el rerefons d'aquest fet s'hi troba la 
sort que la gralla pugui disposar d'una família que pugui sonar conjuntada: 
 

"Jo penso que és una sort que l'instrument popular 'gralla' tingui una família, no? 
És una cosa interessant. No existeix enlloc més, no? Els oboès populars que hi 
ha 'por ahí' no han arribat a fer això. Els valencians somien tenir un instrument 
que faci aquest registre. Pensa que les gaites navarreses i així estan agafant 
tarotes per fer... Hi ha una necessitat ara general, no?" 

 
Si, amb el temps, es compleixen els pronòstics d'en Pau Orriols, 
probablement els diferents models de gralla baixa existents actualment 
s'aniran unificant i trobant un model únic que pugui donar la millor resposta 
a les necessitats funcionals de l'instrument. Aleshores probablement serà el 
moment de pensar altra vegada a fer un treball en profunditat per recollir 
aquesta "segona història" de la gralla baixa i documentar-ho 
adequadament. Serveixi el present treball d'humil aportació en aquest camí 
cap a la gralla baixa consolidada. 
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