
EL BALL n'EN SERRALLONGA

Forma part dels quehanestatanomenatsballs
parlats. Així estractad' unball ons'hi barrejael
textilarepresentacióteatral,ambmúsicaidansa,
si mésno.enstrobemdavantd'un delsanome-
natsquadreshistories documentats conjunta-
mentambballsmoltantics,pertanyentsalssegles
XVI i XVII, com el ball dediables, el deturcs i
cavallets, elsballs devoluntaris d' África, el de
malcasati molts altres,elsqualssemblenderivar
directamentdelsentremesosmedievalsques'or-
ganitzavenambmotiu delaprocessódeCorpus.

EstrobaextéspertotCatalunya, amblesvariants
própiesdecadapoble.Pelquefa referenciaales
comarquesdel suddelLlobregat, l' anomenada
CatalunyaNova,eslocalitzasobretotal Penedés-
Garraf, al Camp de Tarragona, al Priorat i a la
Conca deBarberá.

El ball d' enSerrallongaelquepreteniaescenifi-
cara laplayaeralavida, aventures,empresona-
ment i mort del bandoler Joan Sala i Ferrer
conegutcoma"Serrallonga",elqualva"exercir"

com abandoler entreelsanys1622finse11633,
en que fou ajusticiat. En el fons tenia totes les
caracteristiquesqueafavorienlaidealització per
part del poble, així era considerat el bandoler
amic del poble, el seu defensor social ja que
s'oposavaalspodersnobiliaris, aquestaactitudli
pressuposaelserconsiderat unpersonatgelle-
gendari.

Enaquestsentít,ambl' arribadadeIsrenaíxentís-
tes, concretament amb I'escriptor Víctor
Balaguer,-el qual feu unaadaptacióteatral sota
el títol de "Don Juan de Serrallonga o los
bandoleros de las Guillerías"- obra en la qual
elimina laconcepciódeSerrallongacom al' au-
tentic lladre que fou, iel representa com un
personatgenoble defensor deis interessosdel
poblei lluitador fins ala fi pelscatalans.

El ba]l en sí es pot representar en diferents
versions: una en la que el bandoler escolta els
"mérits" dels diferents aspirants a entrar a la
quadrilla i cadacopcomenta el parlamentefec-
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El Ball d'en Serrallonga el día de l'estrena, 1d'agost del 1982(Foto IR. Font Col-lecció Tomas Alvaro)

tuat,permanifestarposteriorrnentlasevaaccep-
tació(aquestaésJaquesesegueixaVilanovai la
Geltrú).A unaaltraapareixunestudiantqueavisa
aSerrallongadel' existénciad'untraidordinsdel
grupoO unaaltraencara,enlaqueapareixenels
mossosd'esquadradetenintal bandoler. Tan-
mateixcalafegirque lesdarreresnosónprópies
del Penedés.

En el cas que ens ocupa que és el ball d'en
SerrallongadeVilanovai laGeltrú,valadirque
l' AgrupaciódeBalls Popularsenel momentde
recuperar-lo,s'utilitzarendiferentsfontson po-
dertrobar informació, perla sevagrancomple-
xitat demuntatgei tambéper)'epocaenqueens
trobávem, várem optar per fer una traslació
d'obrateatralaunaadaptaciódeball popularde
carrer,fent unmuntatgecompletamentnouon
noméss'escenificarialapresentaciódelsbando-
lerssentaquestalamésvistosai espectacular.

Norrnalmenthi participavenmoltespersonesen

el ball, arribant-se a grausdegran popularitat
possiblementpeltobél-lic de1'escenficació,ja
que soldats i bandolers disparaven trets deIs
trabucs i pistoles que portaven, tot i així els
personatgesqueprópiamentacompanyenaJoan
de Serrallongaerenal voltant d' unstrenta, en
I'actualitattantaVilanovacomaVilafranca-ball
queensvaapadrinareldia del' estrenaionens
vam emmirallar per recuperar el ball- són de
tretzepersonatges.Enaquestsentítcaldir queels
noms deIsbandolersvarien segonsla versió i
moltes vegadesno corresponencronológica-
mentambl' epocaenqueesproduirenelsfets,tot
i així entoteslesversionsapareixen ladonai el
ti II d' aquest,així com els següentsbandolers:
Simó de Londres, PereBlau, Vermell, Petit
Jornés,Gavatx,el noi camperol,Miquel Canya-
da,Tallaferro, Rocaguinarda,Rocamora,Bar-
beta,Ginestar,Marxant,Xafarroques,Bertomeu,
Cirera,ParetXinxola, Simonet,SimóSales,Pau
Gibert i el Fadrí.
El vestuari d'en Serrallonga ésel propi d'un

Marxa deis Pastorets



La Passada

cavaIler del segleXVI així porta capanegra,
barretenplumall, sabatesambcivella, pantaló
sotagenoll,armillai camisablanca.LaJoana-la
sevadona- vesteix el típic vestit catalá i els
bandolerstambéutilitzen elvestuaricatalápero
amb unamantaa lesespatlles.Tots porten un
trabuc de l' epocamenys la dona iel fill que
utilitzenpistola.
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La músicaqueutilitza elball ésla recollida de
Francesc de Paula i Bover de Vilafranca del
Penedés,emprant-sealaprimerapartunatona-
daconegudapopularment com la marxa deIs
pastorets.

'El ball d'en Serrallonga fou recuperatel primer d'agost de 1982a la placa de la Vila a les nou del vespre
amb el següentrepartiment:

- Joan de Serrallonga Antoni Gálvez Artigas "Sito"
- Joana de Torrella Purificación Ayala García
- fill d'en Serrallonga Daniel Marcer i Rossell
- En Rocamora, Manel Amatllé i Pla
- Simonet... Cipriano Pemas Fidalgo
- Vennell... .Jaume Juncosa i Ametller
- Rocaguinart Emilio Vázquez Femández
- Astut... Francisco Chacón Salazar
- Pere Blau Angel de la TOlTe Andrés
- En Barbeta Jaume Massó
- Simon Salas .Josep Estrada Raventós

Tomas Alvaro iJuncosa


