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Si hi ha un ingredient característic i conegut de la Festa Major, aquí i arleu deis
Paisos Catalans, és el deis ba'ls populars; i sabut és tarnbé l' estorc qüe s: esta

fent per tal de recuperar-ne alguns que, degut a diversos motius, s'havien per-
dut. Aquest és també el cas del BALL DELS MALCASATS, ballat antany a ~a
nostra vila.

Aquest ball era deis que s' anomenen de ti pus parlat, dialogat o teatre de placa,
per les seves característiques d'escenificació i lexistencia de parts recitades.,

Aquesta mena de balls tenien una gran tradició al Penedes i al Camp de Tarra-

gona, existint-ne un bon nombre a cada vila i poble. Aquesta popularitat es fa
ben palesa en el fet que a la Festa Major de 1860 sortiren, només a Vilanova,
disset balls d'aquest tipus, entre ells, el que ara tractem, i d'altres com el del

Serrallonga, Moros i Cristians, Rosaura, Dames i Vells ... Des de l'Edat Mitjana
fins al segle passat trobem en el folklore popular nombroses manifestacions tea-

trals de caire simplista i rudimentari, convertides en espectacles de carrer, de

placa. de porxada o d'era, a base d'un argument, una acció i uns dialeqs o reci-
tals amb dances i acompanyament de música. Hom pot cercar-ne I'origen en
les primitives representacions religioses, tenint en compte que «les dances dia-

logades més antigues són les que presenten com actors anqels, diables, moros
i cristians, figures destacades o accesories de passos i misteris medievals»ln
Fins i tot, antigament, era permés de fer-Ies a l'atri deis temples, pero només
en el cas de tenir un carácter religiós o estrictament moral.

Sovint, aquest tipus de dances dialogades anaven precedides d' una mena de
cercavila en la que tots els participants feien una passada, ja disfressats, pel

poble amb acompanyament de gral les o tabals, o també d' altres músics amb
instruments de vent (flautí, flabiol,) o corda, en definitiva els encarregats d' exe-
cutar després la part musical del ball. En Francesc Curet 121 ens parla, en refe-

(7) Francesc CURET: Historia del Teatre Cetelé, Ed. Aedos. Barcelona, 7967 (pag. 85 ¡ss).

(2) Op. cit.
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rencia a aquest «cercavila» d' un altre personatge que precedia la comitiva, un
ha me o minyó disfressat de diable, «personatqe imprescindible 'en les represen-

tacions d' aquesta mena, encara que no hi dances ni hi declames, perque era
I'encarregat d'explicar els arguments deis balls, tenia cura de I'ordre i mantenia

tothom al rotllo davant del diguem-ne escenari o Iloc d' acció i feia estar quieta
la xicalla a cops d'una bufeta que duia Iligada en un pal. Passava, a més, el

plat en els intermedis de ball a ball i en acabar-se la funció, tot demanant la
«bona voluntat» als concurrents.»

. També en Joan Amades, al seu Costumari (3) ens parla d' aquest personatge

que «exercia I'ofici de bastaixdins de la representació i feia mecaniques acces-
series. Anava i venia dins del clos, feia ganyotes, i amb les seves maneres feia

riure la gent. Quan calia una cadira per a seure algun deis altres figurants, el
diable feia aquest ofici: sajupia aterra ben arroncat i I'altre seia al seu damunt.

També feia de taula, posat de quatre mans aterra, quan s'havia d'escriure o
de signar algun documento Era el qui tancava el ball amb un parlament molt

Ilarg i en catala i de sentit ben cómic, sovint satíric i sempre sense cap relació
ni concordanca amb la representació. En molts casos aquest parlament era va-

riable; cada any es feia diferent i adaptat a ros circurnstancies de fort sabor lo-
cal i de sentit satíric ben intenso Cada any el parlament del diable constituía una

novetat que feia acudir malta gent a la placa per tal de sentir-lo i de veure que
diria i a qui criticaria».

·5

Per un altre cantó, en el cas que es tractés d'una dansa d'assumpte religiós

també comptava amb la presencia de «dos noiets vestits d' anqel que duien en
una ma una corona i a l' altra una palma, romanalla deis antics misteris i de les

vides de sants escenificades-r".

(3) Joan AMADES: Costumari Ceteté. El curs de t'env. Salvar Editores, S.A. & Edicions 62, S.A.
Barcelona, 7982~Volum 1. (pag. 578).

(4) Francesc CURET. Op. cit.
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En el cas concret del BALL DELS MALCASATS, veiem un exemple d' aquestes
danses en les que té preeminencia el dialeq pel damunt del ball, aspecte aquest
darrer que es traba mínimament expressat en el conjunt de I'espectacle. Els ba-
lIaires desenvolupen un senzill argument, planer i de caire cómic de la següent
manera:

Després d'una especie d'introducció recitada on s'exposava el que anava a

representar-se, les desavinences entre unes parelles de casatsque es presen-
ten davant les autoritats per tal de solucionar els seus problemes o, en cas con-
trari, divorciar-se, cornencava el desenvolupament del ball propiament dit. Els

personatges eren, d' una banda i representant a l' autoritat, «el senyor Batlle»,
«el ser.yor Vicari» i «1'Aqutzil» i d' altra banda sis parelles matrimonials de dife-

rents categories socials i oficis. AqLiestes darreres acostumaven a ser un nota-

ri, un paqes, un mariner, un menestral, un barber i un cavaller amb les seves
respectives mullers. Es van presentant respectuosament davant les autoritats
cadascuna de les parelles, les quals, ara ell, ara ella els hi van exposant un enfi-
lall de greuges i planys, pintorescs i excentrics. amb la finalitat, sens dubte, de
provocar la rialla de la gent. Ambaquestes queixes, distribuides en diferents

punts, el «rnarit» deixa «corn un drap brut» a la muller i aquesta, no quedant-se
enrere, treu els «drapets al sol» al seu marit. Com que cada parella és de divers
ofici i procedencia social, de planys se'n senten per a tots els gustos. A cada

torn, la parella, de bon o mal grat reconciliada, se situa en mig de res dues file-
res que formen els altres participants i aquest és el moment en que tots plegats

efectuen la part dansada del ball, passant seguidament la següent parella a efec-
tuar el mateix procés.

Davant de tot aixó, el Batlle, l' Agutzil i el Vicari prenen diferents actituds. El
Batlle, en paper de jutge, es mantenia dins d'un arnbit, diem-ne, jurídic i legalis-

ta i els solia donar bons consells i recomanacions, intentant sempre apaivagar-
los. Mentre, l' Aqutzil, indignat i furiós per l' espectacle i el rebombori que les

diferents parelles havien organitzat, volia portar-los a tots al «cuartelillo». El rec-
tor, conseqüent amb les seves funcions religioses, parla a les parelles des d'un

punt de vista moral, aconsellant-Ios una solució pacífica i raonable.
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Totes aquestes característiques són recollides per la majoria de fonts consulta-
des, coincidents en l' estructura, participants i desenvolupament del ball. No obs-
tant aixo, recollim dues variants pel que fa al desenllac del ball. Per un cantó 151

els qui ens diuen que s'acaba simplement amb la reconciliació, sigui amb renys
amenaces o componen des, de les parelles i I'enuig de l'Agutzil, i per I'altre 161

els qui afegeixen una ballada conjunta duna sardana i la sorprenent existencia
d'una parella de gitanos, que també hauria participat en la representació, els
quals no són inclosos en la sardana «dones no hauria quedat prou bé que ba-
lIessin la nostra cansa». sinó que dansaven «La pavana». Aquesta parella era,
segons es pot recollir, la que tenia el paper de més gracia, ja que al seu dialeq

«no hi mancaven les expressions própies de la seva parla».

Pel que fa a la música i la lIetra d' aquest ball, les referencias que podem trobar
són bastant fosques. Les diferents fonts consultades no emeten opinions mas-
sa afavoridores per a aquesta Iletra, donat que en general és titllada de barroe-
ra, gens culta ... Amades ens diu al respecte «tot el dialeg era molt baix de sos-

tre, groller i barroer, sense arribar a ésser indecent». Bové parla de «versos de
gust molt dubtós». En general sembla que els versos eren de rimes pobres i poc

-, consonantades, no semblaven pas fets per ningú amb vocació literaria sinó més
aviat per algú amb enginy i una bona dosi de bon humor, sempre seguint un

to ironic i burlesc. Hem de tenir present que en molts casos la transmissió de

la Iletra es feia de manera oral, per la qual cosa pot anar variant Ileugerament
amb el pas de les diferents generacions El no estar recollida de manera escrita.

Tant amb la lIetra com amb I'abillament i presencia deis dansaires es pretenia
ridiculitzar, a més a més deis conflictes matrimonials, a diferents prototipus de
personatges, sembla ser que fins i tot identificats a vegades amb habitants de

la vila.

(5) AMA DES, J.; BOVÉ, F. de P, MIL.A. i FONTANAL S, M.; POBLET, J. M. (veure bibliografiaJ.

(6) Ouadern n" 1 -Belts, danses dialogades o teatre de plece» de t'Escole de Grellers de Sitges.
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Respecte a la música, al darrere del parlament de cada' parella, quán plegats

dansaven, així com també després d'haver-se solucionat els problemes, es do-
nava un toc de gralles i tamborins i possiblement de violí, no tenint aixo üna
vinculació constant i directe amb el ball, sinó que més aviat era un simple acom-
panyament. Malgrat aixo. l'Amades inclou en el seu Costumari una partitura,
recollida a Vilanova, com a música típica daquest ball.

M. 60. J.
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Per<onat¡:('. i m•.lodia del Hall del. ~ralra<at>. de Vilanova i La C •.ltní. Recolli¡ per I'autor,

_ Trnnsct ipció musical rh-l rnest re J. Toma s,
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L' espectacle és probable que es clogués «ab una dansa general acompanyada
de trons, carretillas y á voltas fins escopeta das» com ens diu Francesc Ubach
i Vinyeta. (7)

Donat el caire cómic de la representació, els vestits eren Ilampants i de vius

colors, encara que no de massa qualitat i moltes vegades emprats en diferents

balls, aplicats a personatges molt diversos. Aquí caldria assenyalar que, seguint
el costum que es donava a la Catalunya Nova, el paper de dona solia ser inter-
pretat per homes que vestien robes femenines molt vistoses pero de manera
torea ridícula, i moltes vegades amb un cert abandó i descuit intencionats. Fins

i tot, com apunta l' Amades «no curaven gaire d' anar ben afaitats per tal de dis-

simular lIur sexe i no s'estaven de fumar mentre feien el paper.»

Com apuntavern abans, aquest ball era conegut i representat, amb seguretat,
a les comarques del Camp de Tarragona i al Penedes, i més concretament als
pobles de Torredembarra, Montblanc, Vilanova i la Geltrú, Sitges, El Vendrell,

Sant Pere de Ribes i Vilafranca del Penedes. A la nostra vila es ballava per la
Festa Major, tant el 5 d'agost, Mare de Déu de les Neus, com el 17 de gener,
Sant Antoni Abat, quan aquesta darrere data era la Festa Major, encara que
posteriorment se seguí ballant al rnantenir-Ia com a Festa Major d'hivern.

Respecte a I'antigor de I'origen i execució del ball, la data més Ilunyana en el

temps que hem pogut constatar és del 1860, a partir de la referencia que en

fa el Pare Garí a la seva historia de la vila; seguim tenint notícies documentades
de la representació d' aquest ball cap al 1900 havent ja desaparegut abans de
1936, pero no se sap exactament quan: «balls populars que no fa pas gaires
anys enjoiaven les nostres Festes Majors: ball de la Rosaura, deis Malcasats,

de Voluntaris, Cercolets, Pastorets i potser algun altre que no recordem

(7) Teatre Catala. Barcelona, 1876. (pag. 30).
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en aquests moments»(81.

Actualment hom constata que, pel que sembla, aquest bal! parlat ja no d dan-
sa enl!oc a casa nostra, ni tampoc en queden cap mena de restes, tant a nivel!
documental com d' elements coreoqrafics o de vestuari, essent aquest el pro-
blema a I'hora de qualsevol recerca i estudio

BIBLlOGRAFIA

AMADES, Joan: Costumari Cetslé, El curs de f'any. Salvat Editores S.A. & Edicions 62, S.A. Bar-
celona, 1982.

BOVÉ, Francesc de P: El Penedés. Folklore deis balls, danses i comparses populars. Impremta Ra-
mono El Vendrell, 1926.

CURET, Francesc: Historie del Teatre Cetelé. Aedos. Barcelona, 1967.

ESCOlA DE GRAllERS DE SITGES: Balls, Danses dialogades o Teatre de Ptece. Ouadern n? 1.
Sitges, 1980 (Festa Majar), n? 260.

INSENSER i BERTRAN, Antoni: El Penedés. 8alls, danses i comparses. Ouaderns d' Aportació Cul-
tural. Ajuntament de Vilafranca. Comissió de Cultura. (Festa Major) 1982.

IVERN i SALVÓ, J.: Per la historie de vüenove i la Geltrú. Ivern Impresor. Barcelona, 1936.

POBlET, Josep Maria: Les arrels del teetre ceteté. Col. Popular Catalónia. Editorial Selecta. Barce-

lona, 1965.

UBACH i VINYET A, Francesc: Teatre Ceteté. Apuntacions historico-crñioues. Barcelona, 1878.

(81 IVERN i SAL v6, J..' Per la historie de vitenove i la Geltrú. Ivern Impressor. Barcelona, 1936
(pag. 721.


