
ApUNTS SOBRE EL BALL DE BASTONS DE VILANOVA

Certament es fa difícil poder esbrinar exactament I'origen
del Ball de Bastons i d'altres manifestacions tradicionals.
El temps representa a vegades no poder seguir tots els
passos per poder arribar a I'inici de les coses, per aixó

. sempre acostumen ha haver diferents tesis per explicar
les coses que no sabem com s'havien produit. Hi ha
diverses maneres d'explicarquin és l'origen del Ball de
Bastons, molts atribueixen I'origen en I'época neolítica
i del bronze, al a la tesi ibero-celta, uns altres a la greco-
romana i finalment uns al tres creuen que és u!1a
derivació de les espases i que amb el temps aquestes
foren substituides pels bastons, el bon amic Jordi
Bertran ens fa una introducció prou acurada d'aquestes
tres tesis del Ball de Bastons en el llibre, "El Ball de
Bastons a Tarragona." 1 En aquesta introducció d'en
Bertran, comenta que la tesi Neolítica i del Bronze, el
Ball de Bastons té un significat marcadament agrícola
inserit en ritus fállics i de fecunditat de la terra, amb
l'aparició de l'agricultura, la tendencia al sedentarisme,
varen contribuir a la realització d'aquesta mena de
rituals. De la tesi ibero-celta, podem extreure lasegüent
conclusió, els íbers són els introductors de les danses
religioses a la península i més concretament tot el que
és elllevant, des del sud del País Valencia fins él nord
de Catalunya. Finalment de la tesi greco-romana, s'extreu
que aquesta és possiblément la que té més unanimitat
per la majoria d'investigadors que el Ball de Bastons
prové d'arrels gregues i la seva expansió succeiria a
partir del segle III a.e. mitjancant l'imperi Roma, Julio
Caro Baroja en "El estio festivo" ens remet a la dansa del
Salis, sacerdots dansants que vetllaven per I'escut sagrat
de Mart, que va caure a Roma per guarir-la de la terrible
siruació que travessava. Aquesta. dansa inicialment
s'executava durant el mes de marc i consistia en una serie
de figures i moviments presidits pel xoc d'escuts, espases
curtes i bastons, realitzats en les processons Saliars, en
elles els sacerdots invocaven Mart, en el vessant de Déu

de I'agricultura per tal queprotegís les collites. El doble
caire guerrer i agrícola d'aquelles danses podría esser
l'inici de l'actual Ball de Bastons.

Nonnalment les danses de bastons i d'espases apareixen
com a cerimónia d'iniciació dels joves en les tasques
collectives, l'agricultura i la guerra. Com va dir el nostre
bonamic RobertRovira "dit de ferro", bastonerde l'Arboc
del Penedés en un programa de Catalunya Radio reali tzat
el1991 , la ci ta més antiga que és té constancia la localitzern
en el casament del compte de Barcelona Ramon Berenguer
IV amblareinad'AragóPeronel~al'any 1150.A Vilanova
i la Geltrú la primera noticia citada la localitzem el26 d'agost
de 1771, segons consta en elllibre "Descripción e historia
de la villa de Villanueva y Gel trú" d'en Josep An toni Garí
y Siumell: "Fiesta en la solemne bendición de la nueva
iglesia parroquial de San Antonio Abad, anunciada la
bendición por la campanas por la tarde del mismo
dia se hizo la solemne procesión el orden de la
procesión era el siguiente: varias danzas populares, de
Bataneros (vulgo bastons), Santa Fé y otras, Tarasca,
gigantes pequeños que en este dia se estrenaron, los
grandes i antiguos, gonfalones, banderas de todos los
gremios ... "Aquesta és la primera cita escrita d'existéncia
del Ball de Bastons més de dos-cents vint anys que els
nostres avant passats ja réalitzaven aquestes danses.

Quines formes trobem de Ball de Bastons en el nostre país,
les més conegudes manifestacions d'executar aquesta
dansa en són dues, una que es realitza amb un bastó de
palllarg i una altra que I'anomenem de bastó curto La de
bastó llarg la consideraríem aquella que es realitza amb un
pal de més d'un metre i que és coneguda com Ball de
Pastorets, del qualja varem parlar-ne en un article publicat
també a La Porra. EIs baIls de pal més curt sovint els que
consideraríem els que es realitzen amo un bastó el qual
oscil-la entre 40i 50 cm, essent normal~ent tomejat, dins

d'aquest pero hem de fer dues distincions
els prirns i els gruixuts, el bastó que té un .
diámetre de 3 cm el considerarem prim i '
normalrnent els balls que es realitzen amb
aquest bastó utilitzen una coreografia de
dansa molt rápida amb una manca pero de
potencia en el seu cop, fent que es pugui
manifestar més la destresa del baIlador.
L'altre grup és aquell en que el bastó
acostumaa tenirundiámetrede J a6cm,dins
d'aquest grup hi incloem el Ball de Bastons
de Vilanova, ball que es distingeix per la •
forma de picar pausada pero forta, quan es
colpeja s'hi posa \qta la forca produint així
un so que caracteritza el ball i a la vegada el
diferencia d'al tres balls que es reali tzen fora
de les nos tres contrades.

El Ball de Basions de Tarragona Josep Tomas Alvaro iJuncosa



1977: FA VINT ANYSNOTENIEMNIVINT ANYS

Aquesta festa major, quan el4 d' agost, vigília de la festa,
el ball de bastons doni el primer cop, s'hauran complert
vint festes majors d'aquest grup, no pas vint anys, que es
compliran el proper Sant Joan de 1997. Pero també és
veritat que comptes els aniversaris per les festes majors
que has fet i per tant es podria dir que'enguany fará vint
anys de la seva recuperació per Vilanova i la Geltrú.

De fet al remuntar-se a la tardor de 1976 quan un grup
de joves , de l' esplai de la parroquia de la Geltrú volien
constituir un grup de ball de diables pel barri, per altra
banda altres joves que no estaven vinculats en aquest
grup, tenien la intenció de fer un ball debastons, Aquí'
cal destaéar la intervenció de Mossén Pere, rector de la
Geltrú, que els hi presenta a Senen Domingo, vell
bastoner, veí-del barri, que ja havia estat ensenyant als
bastone,rs de la Roquetes. '

Conflueixen els interessos deis 'dos grups de joves, els
de l' esplai abandonen la idea de fer unball de diables
i es llencen ja tots junts per engegar un ball de bastons
de Vilanova i la Geltrú.

, EIs primers assajos es realitzen a la parroquia de la
Geltrú al carrer Terrissaires al local de l'esplai "la
Quitxalla", d'on provenien part deis bastoners, En
Senen Domingo amb una paciencia infinita va comencar
a ensenyar a aquells nois que donada la seva edat, entre
15 i 18 anys, no es prenien seriosament l' assaig.

Després d'un hivem complicat en que entren i surten
xicots del ball, s' incorporen al ball de bastons de les
Roquetes, que donen experiencia al grup.-Araja saben

alguna cosa i es comencen pel vestuari i a indicació
d'en Senen Domingo, s'en van a veure en "Sánchez"
el darrer cap de colla del ball de bastons de Vilanova que
encara conserva la roba i les banderes antigues. En
"Sánchez" com sempre com sempre li van dir els
bastoners, no tan sois els hi va deixar; sinó que a més
es va oferira donar un cop de má als assajos, ell i la seva
dona, que havia tingut cura del vestuari que quedava,
van donar una ajuda decisiva al jove ball de bastons.

EIs nous bastoners s'estrenen per Sant Joan en el marc
de la Festa Major del barri que va donar la primera
oportunitat a la colla i que més endavant també la
donarien a altres grups del nostre folklore que pertanyen
a la nostre festa.

, ,-

Cal dir, que en aquesta primera actuació la colla encara no
está complerta amb els 16 membres que necessita i es
presenta amb 12 components. Aquesta aparició pública
els servirá per captar nous membres que ja estaran a punt
per la seva principal fita: La Festa Major de Vilanova. •

Mentrestant un grup de noies s 'han' afegit i
constitueixen una colla, probablement, la primera de tot
Catalunya composta únicament per dones. Aquesta
colla és ensenyada també pel Senen Domingo i pel Jordi
Villanueva, bastonerde les Roquetes que s 'havia afegit
a la colla deis nois.

S 'acostala Festa Majori després de discutir llargament
amb els regidors de tom: recordem que aquest
Ajuntament encara no és democrátic ique la gestió de
les festes populars i entre elles la Festa Major es fa de

El Ball de Bastons de Vilanova l'any de la seva recuperació (1977).'
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, El Hall de Bastons de Vilanova

manera rutinaria que l' entrada de nous grups que volen
renovar la festa es fan amb prevenció, per por deis
responsables municipals.

Amb tot, aquesta primera sortidaa la festa per Vilanova,
és tot un hit pels bastoners, que encara comparteixen

I
cartel! amb els bal!s populars de les Roquetes i amb una
mena de "majorettes" de Cubel!es, com es pot veure el
criteri de la comissió de festes d'aquell temps era com
amínimcuriós.

El ball de bastons, I'únic present a la festa major (la
resta són entremesos) fa la primera exhibició a la
playa de la Vila o tal com deia el programa d'acte:
playa 18 de julio!. EIs acompanyen els grallers de
Sitges, i estrenen uns nous vestits, els antics, cedits
pel Sánchez estan massa vells, tot i aixó les banderes
continuen essent les de la colla vella, aquest .detall,
el de no fer unes banderes noves de moment, ens
dóna pistes del taranná de la nova colla, que en tot
moment es considera hereva d'una tradició que
s 'havia estroncat. Aquest és un fet curiós, dones la
practica totalitat de la nova colla esta mancada
d' heréncies familiqrs o d' altra mena sobre tradicions
populars. La composició social de la colla es forca
diversa, estudiants, treballadors d' oficis diversos,
vilanovins de tota la vida i un relativament nombrós
grup de les Roquetes.

Passada la festa maj or arriba la festa maj or de la Gel trú,
s' estrena la colla de les noies procedents prácticament
totes de la Societat Sardanista Dansaires Vilanovins.

Comencen només amb 8 balladores, pero rap¡d~meflt
augmenten el seu fombre i ben ~viat formen una colla

completa. També en aquesta festa s 'estrenen els petits
bastoners, una colla de nens que ja és ensenyada pels
grans amb la col-laboració entusiasta d'en Senen
Domingo. la són tres les colles i en pocs mesos s 'han
convertit en la colla més nombrosa de Vilanova
juntament amb els castellers.

Passa l' estiu i les festes majors, pero no s'atura I'activitat
pels nous bastoners.

Al novembre i durant el marc del congrés de cultura
catalana es celebra a Vilanova uns actes de cloenda,
en ells hi participen les tres colles de bastons, una
exhibició que es fa a la playa de la Vila durant un acte
de presentació de l ' ámbit de projecció exterior de la
cultura catalana.

Més tard, al desembre actuarien també a la
inaúguració de L'''esplai'' un conegut casal d'avis
situat a la rambla vilanovina.

Les colles de bastons estanja integrades perfectament
en el moviment cultural de la vila i es preparen pel segon
any d' existencia, 1978, un anyon incrementará el nombre
deis seus efectius i en que canviaran moltes coses a
tots nivells: polític, social i cultura!.

Fins aquí quatre apunts del que va ser I'any 1977, I'any
de la recuperació del ball de bastons de Vilanova i la
Gelt,rú, un element essencial de la nostra festa major.

David Grau iMiravent


