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CERIMONIAL DE BALLS
1 ENTREMESOS

DE VILANOVA 1 LA GELTRÚ

1- Definició del present document

La Comissió Municipal de Cultura Popular creu necessari dur a terme un
Cerirnonial per als Balls i Entrernesos de Vilanova i la Geltrú, en el qual

'-. quedin estipulats tots aquells punts que afectin a aquests elements, dins
-'" el context de les festes populars de la ciutat. Aquest document s'entén,

dones, com a eina reguladora, com a guia de tots els aspectes relatius
. als elements que constitueixen l'espai més tradicional de la Festa a la

ciutat.

2 - Cercavila: Conce~

S'enten com a «Cercavila de la Festa Major de les Neus», els balls,
entremesos i figures populars que participen en les manifestacions
cíviques i religioses de la .ciutat, i són considera"tscom a manifestacions
de la cultura popular i tradicional local.

_ 3 - Fitxes tecniques de tots els ~ue formen les Cerca viles

Per tal de fer constar dins el Cerimonial de Balls i Entremesos una
intormació precisa sobre els elements integrants de les cercaviles, la
Comissió Municipal de Cultura Popular ha elaborat les següents fitxes
en les quals queden reflectides les característiques principals de tots els
integrants de la cercavila:

· BALL DE DIABLES DE VILANOVA

· DRAC DE VILANOVA

· DIABLES PETITS I MITJANS (ABP)
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· DRAC DE LA GELTRú

· CARPA JUANITA I PORRÓ

· BALL D:EN SERRALLONGA (ABP)

· GEGANTONS DE VILANOVA

· GEGANTS DE LA GELTRú

· BALL DE NANS (ABP)

· MULASSES (ABP)

.. BALL DE CERCOLETS (ABP)

· BALL DE PASTORETS (ABP)

.. BALL DE PANDEROS (ABP) .

· BALL DE BASTONS PETITS (ABP)

· BALL DE CINTES (ABP)

· BALL DE BASTONS NOIES (ABP)

· BALL DE GITANES (ABP)

· BALL DE BASTONS DONES (ABP)

· BALL DE BASTONS HOMES (ABP)

· MOIXIGANGA

· BORDEGASSOS DE VILANOVA

· MINISTRERS DE LA VILA-NOVA

4 - Dates de sortida

4.1.-Marc festiu comú:
Tots els balls, entremesós i figures que formen la «Cercavila de la Festa
Major de les Neus», actúen conjuntament en el marc de la festa de la
Mare de Déu de les Neus, patrona de la ciutat.

* 4 d'agost, vigília de la Mare de Déu de les Neus:
Al migdia: concentració de balls i entremeses a la plaga diela Vila i sortida
pels carrers de la ciutat.

Al vespre: cercavila de balls i entremesos.

Al vespre: passada de balls i entremesos i banda de música, i actuació
castellera a la plaga de la Vila.'

.,
, * 5 d'aqost.itesta de la Mare de Déu de les Neus:

Al meti: cercavila de l'Anada a Ofici.
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Al migdia: cercavila de Sortida d'Ofici.

Al miqd¡«: passada de balls i entremesos i banda de música, i actuació
castellera a la placa de la Vila.

Al vespre: exhibició de balls populars.

A la nit: cercavila del vot del poble.

* En les cerca viles del dia 4 d'agost, només podran intervenir-hi els balls,

entremesos i figures de la ciutat.

5 -Itineraris

5.1.- Dia 4 d'agost:
.Sortida des de la placa de les Casernes, placa Llarga, carrer deis
Mercaders, placa de les Cols, carrer de Sant Gregori, placa de les Neus,
Rambla Principal, carrer de Tetúan, carrer de la Llibertat, placa de Soler
i Gustems, carrer de Sant Sebastiá, placa de la Vila.

5.2.- Dia S d'agost:

5.2.1. Cercavila d'Anada a Ofici:
Sortida des de la placa de la Vila, carrer deis Caputxins, carrer del Cornerc,
placa Major, carrer de l'Esqlésia,' placa de Sant Antoni.

I

Quan la Corporació Municipal surt de I.a Rectoria, els balls blancs
comencen a bailar, i s'aturen quan tota la Corporació Municipal és a

I'església.

5.2.2. Cercavila de Sortida d'Ofici:
Sortida des de la placa de les Neus, Rambla Principal, placa de la Vila,

5.2.3. Cercavila del Vot del Poble:
Sortida des de la placa de la Vila, carrer de Sant Sebastiá, placa de Soler

i Gustems, carrer de la Llibertat, carrer de Tetúan, Rambla Principal,

placa de les Neus.

Oomenca el ball quan acaba de parlar I'alcade. S'inicia el castell de focs, 1171
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6 • Ordre de la Cercavila:

S'entenen com a ordre de la cercavila, tots aquells aspectes que afecten
tant a la posició com al comportament deis ballls i entremesos que el
formen.

6.1.- Ordre de sortida de la Cercavila; 4 d'agost:

· DIABLES DE VILANOVA

· DIABLES PETITS I MITJANS

· DRAC DE VILANOVA

· DRACS DE LA GELTRú

· CARPA JUANITA I PORRÓ

· BALL D'EN SERRALLONGA

· NANS

· MUl;ASSA, MULASSETA I CABRETA

· GEGANTS DE VILANOVA

· GEGANTONS DE VILANOVA

· GEGANTS DE LA GELTRú

· BALL DE CERCOLETS

· BALL DE P ASTORETS

· BALL DE PANDEROS

· BALL DE CINTES

· 8ALL DE GITANES

· BALL DE BASTONS PETITS

· BALL DE BASTONS NOIES

· BALL DE BASTONS DONES

· BALL DE BASTONS HOMES

· MOIXIGANGA

· BORDEGASSOS DE VILANOVA

· BANDA DE MÚSICA

6.2.- Ordre de sortida de la cercavila d' Anada a Ofici; S d'agost:

;Salls i entremesos(com en la cercavila del dia 4); Moixiganga, castellers,
trampes, macers, Ministrers, Corporació Municipal.

.'
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6.3.- Ordre de sortida de la cercavila de Sortida d'Ofici:
Balls i entremesos, banda de música, trampes i macers, Corporació
Municipal, Ministrers, castellers, Moixiganga, entremeses i balls (en el
mateix ordre que la cercavila del dia 4).

6.4.- Ordre de sortida de la cercavila del Vot del Poble; 5 d'agost:

· DIABLES DE VILANOVA

· DIABLES PETITS I MITJANS

· DRAC DE VILANOVA

· DRACS DE LA GELTRú

· CARPA JUANITA I PORRÓ

· BALL D'EN SERRALLONGA

· BALL DE NANS

· MULASSA, MULASSETA I CABRETA

· GEGANTS DE VILANOVA

· GEGANTONS DE VILANOVA

· GEGANTS DE LA GELTRú

· BALL DE CERCOLETS

· BALL DE P ASTORETS

· BALL DE PANDEROS

· BALL DE CINTES

· BALL DE BASTONS PETITS

· BALL DE BASTONS NOIES

· BALL DE BASTONS DONES

· BALL DE BASTONS HOMES

· MOIXIGANGA

· BORDEGASSOS DE VILANOVA

· COLLA JOVE DE VILANOVA

· BANDA DE MÚSICA

· MI'NISTRERS

• CORPORACIÓ MUNICIPAL .

6.5.- Elements afegits i balls convidats:

La Comissió Municipal de Cultura Popular supervisara la incorporació de
nous elements, balls, entremesos o figures convidats i els ubicara al IIoc
més idoni de lacercavila del dia 5 d'agost, segons les seves característiques. 1191
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7 • Recomanacions

* Cal que el vestuari de balls, entremesos i figures, segueixi el costum
local.

*Elsintegrants de la «Cercavila de la Festa Major de les Neus», han de
mantenir l'ordre de la cercavila, i I'ordre de ball.

* El vestuari de I'acompanyament musical de balls i entremesos ha d'estar
d'acord amb I'entorn festiu en el qual s'integren.

* La Comissió Municipal de Cultura Popular decídlrá quins elements nous
poden incorporar a la «Cercavila de Festa Major de les Neus» i vetllará
per tal que es segueixi el costum local.

* Els balls i entremesos que formen la «Cercavila de Festa Major de les
Neus», haurien de representar sectors socials i geografics de la ciutat.

* La cercavila del dia 4 d'agost estará integrada únicament per elements
locals.

* La.cercavila del dia 5 d'agost estará integrada per elements locals, als
quals s'hi podran afegir convidats, amb el vist-i-plau de la Comissió.

* Els balls i entremesos no han de realitzar actuacions que es puguin
incloure dins deis següents apartats:

- Actes partidistes, de cIar contingut polític.

- Actes que atemptin contra I'esperit de la Constitució o I'Estatut de Catalunya
(de caire racista, entidemoctétic ...).

- Actes en els quals es teelitzi un cobrament d'entrada; exceptuant aquells casos en

que els beneficis es destinin a projectesculturals o en benefici públic.

* Cal que es comuniquin per escrit a la Comissió, amb una antel.lació de
15 dies, les sortides de balls i entremesos fora de la ciutat.

* Cal comunicar. per escrit a la Comissió, totes les reparacions o
; modificacions .dels entremesos, per tal que aquesta pugui vetllar pel

manteniment de les formes i I'estil d'aquests ..
.~\
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* Elsentremesos i balls de foc, han de fer constar el tipus defoc que
utilitzaran, per taLd'evitar combinacions perilloses.

* Manteniment de formes i ordre de la cercavila (punt 6 del Cerimonial):

- Els bal/s i entremesos han de dur a terme, durant les cerca viles, les coreografies

específiques per aquest ecte, evitant aquel/es que es consideren de «ttuiment», i que

per la seva estaticitat, dificulten el desenvolupament de la cercevite.

8 . Terminacions de les Cercaviles

8.1.- Ubicació deis entremesos al pati 'de l' Ajuntament

Els entremesos que romandran a I'Ajuntament, en finalitzar les cercaviles
de Festa Majar seran:

· GEGANTS DE LA CIUTAT

· L'HEREU I LA PUBILLA

· DRAC DE VILANOVA

· MULASSA GRAN

Aquests elements es situaran tal i com s'indica en el dibuix:
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8.2.- Ubicació deis balls i entremesos a la placa de Sant Antoni
(Anada d'Ofici):
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8.3.- Ubicació deis balls i entremesos, a la placa de les Neus

(Vot del Poble):
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8.4.- Ubicació deis balls i entremesos, a la placa de la Vila

(sortida d'Ofici):
Els balls i entremesos han de realitzar el Ball de Compliment al davant
de la porta de l'Ajuntament. Aquesta ballada s'ha de desenvolupar de
forma rápida.

8.5.- Exhibició d~ Balls Populars:
L'ordre d'actuació se sortejará, alternant balls per evitar que es dugin a

terme coreografies similars una darrera I'altra.

9 - Modificacions O ampliacions del Cerimonial

Donat que el present document és el punt de partida per a una
reglamentació complerta de tot el que fa referencia a I'ambit més popu-
lar de la Festa Major, s'hi podrán afegir propostes, o fer modificacions,

que haurán de ser proposades per la Comissió Municipal de Cultura Po-
pular, i ser aprovades pel Pie de I'Ajuntament de Vilanova i la Geltrú.

Comissió Municipal de Cultura Popular
Vilanova i la Geltrú

juliol de 1995



Diables de Vilanova

Descrlpció del 8all:
Els diables encapcalen la cercavila per dos motius: un mític i un practic.

El mític és la purificació de l'ambit, espantant els mals esperits de tot el
seguici. El práctic és obrir pas entre el públic, ja que el foc és un element

J •

efectiu fer obrir-se pas entre la gent.

Integrants: 24 persones.

Diferents grups (Si n'hi ha): només hi ha una colla.

Vestuari i estris deis personatges:
La vestimenta deis diables esta formada per una jaqueta cordada pel
davant, que porta adossada una caputxa amb banyes, i uns pantalons

. que duen enganxada una cua a la part del darrera. Als peus, es porten

une~ espardenyes de paqes i uns mitjons. A les mans,és opcional portar .
o no portar guants, que en qualsevol cas, serán unificats.

Els estris que porten els diables van en funció de la feina assignada:

· TABALERS: porten un tabal cada diable tabaler.

· BOSSERS: porten les bosses amb els coets. ,
· ENCENEDOR: porta una metxa o uns botafocs per encendre els.coets.

La resta de diables porten una maga cadascún.

La vestimenta específica d'alguns diables és:

· LLUCIFER: porta un vestit igual que el de la resta de diables, pero amb

algunes característiques que destaquin el seu regnat sobre aquest, com
per exemple, que en 1I0c de dur caputxa, porta barret. També és habitual
que porti una capa. L'estri característic del Llucifer és el «Ceptrot».

· DIABLESA: és el personatge que porta un vestit més diferent, ja que els

pantalons són substitu"its per unes faldilles i la jaqueta passa a tenir una

forma més femenina. L'estri que porta és un Satrot, .que és una mica
més petit que el del Llucifer.

· ÁNGEL: aquest personatge, que només surt per la Festa Major, porta
una túnica i una corona. Els estris que utilitza són una espasa i un escut. 1251
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Acompanyament musical:
Els instruments acompanyants són els tabals, que executen el «Toc de
8all de Oiables».

Coreografia/diferents parts de la coreografia:
Tipus de ball que realitzen:

A) CERCAVILA:

Com s'ha esmentat abans, els diables, per norma qeneral, l'encapcalarien.
L'estructura del ball de diables de Vilanova en una cercavila és la següent:

primer trobarien en Llucifer i la Diablessa al mig, amb tabalers a cada
costat, i I'Ángel(en el cas de la Festa Major de Vilanova), al mig d'aquests
personatges. Els segueixen els diables ballant, amb el seu pas característic
de tisora, i llencant foco Darrera d'aquests trobem I'encenedor, i per aca-
bar, els bossers, portant els coets.

B) BALL PARLAT:

aquest ball es realitza sense desplacarnent deis diables pel carrer.·
Generalment es fa en un enteulat, per qüestions de visibilitat i comprensió
del que es diu. Aquesta és una representació teatral de la lIuita del bé

contra el mal, que acaba amb la derrota deis diables sota el poder de
l'Arcánqel Sant Miguel. S'anomena ball parlat perqué els Diables diuen
uns versots satírics referents als fets succeíts a la vila durant I'any.

l.'estructura en aquest cas és semicircular. Al centre del semicercle hi

trobem en Llucifer, que. res pon als versots de cada diable. Al seu costat

esquerre té a la Diablessa, i a la seva dreta I'encenedor. Aquest dos
personatges están entre els tabalersque ténen als altres costats, dividits
en dues fileres, a la resta de diables. L'Arcanqel no apareix fins al final.

Aquest ball cornenca amb una carretillada (s'usa aquest mot quan tots

els diables enecenen al mateix moment). Un cop ha esclatat I'últim coet,

en Llucifer cornenca amb un versot de presentació, que sequira amb un
dialeg entre diables i Llucifer. L'últim diable a parlar és la Diablessa, que
per aquest motiu, diu un vers més Ifarg. L'últim a intervenir és l'Arcánqel,

que al aparéíxer, fa que tots els diables s'agenollin als seus peus.

~.

C) CORREFOC:

Adaptació de la tradicional cercavila, peró on namés hi participen elements
de foc. En aquest cas, el públic hi participa activament, i salta amb el, .

diables, dracs, etc.
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L'estructura del ball és diferent per motius de seguretat, els canvis que
s'han dut a terme són els mínims possibles. En els corretocs, el Llucifer,
la Diablessa i els tabalers es situen al darrera de I'encenedor. Davant
d'aquest hi trobeu els diables ballant i llencant foc, i darrera de tot, els
bossers.

Part recitada:
Es reciten versos formats per quartetes, que rimen de la següent mane-
ra: A-B-A-B- o A-A-B-B. Els ver~os són de caire satíric, sobre aspectes
locals succerts durant I'any.

Descripció del foc:
El foc utilitzat esta composat per carretilles de foc blanc i per surtidors
francesos, utilitzats en actes puntuals.

Entitat a la qual perntany el ball:
Societat Cultural Diables de Vilanova.
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Drac de Vilanova

Descripció general:
El drac de Vilanova és un entremés relativament modern, ja que apareix
citat per primer cop I'any 1.833.

Diferent grups (Si n'hl ha):

Integrants del grup:
El grup esta format per unes 24 persones.
El mínim per sortir al cercavila en són 8.

Acompanyament musical:
No sempre va amb acompanyament musical.

Complements de l'entremés:
Cavallets per suportar les figures.

Descripció del vestuari deis integrants del grup:
Pantalons i camisa blanca, sabates esportives blanques, mocador de
colors.

Descripció del foc (Si n'hi ha):
Carretilla lIarga amb tró final.

. ,
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Ball de Diables/petits i mitjans

Descripció general del ball:
Adaptació per als més rnenuts del Sall de Diables de Vilanova i la Geltrú.

Coreoqráñes, integrants mínims:
Durant la cercavila els diables van avancant encenent els coets, tan diable
per diable, com tots a I'hora (el que s'anomena «carretillada»).

Els diables petitsi mitjans, són d'edats compreses entre 7i 15 anys.

Vestuari:
El vestuari consta de pantalons i cacadora de roba de" material resistent
al foc deis coets.

A I'igual que els Diables Grans, el Sall de Diables Petit i Mitjá porta les

robes estampades per autor, és a dir que no s'els pinta cadascú com en
altres poblacions sino que s'encarreqa aquesta tasca a un artista que fa
una creació ptástica del ball en la seva globalitat.

, .

Fins I'any 1993 els tratges foren pintats per Salvador Massana i Saburit
i des de I'any 1994, per Francesca Calaf.

El ball el formen 22 diables entre els que hi ha el Llucifer, la Diablessa,
l'Anqel i 2 timbalers.

Acompanyament musical:
S'acompanya pel só deis tabals.

Entitat a la qual pertany el ball:
Agrupació de Balls Popular de Vilanova i la Geltrú.
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Drac de la Geltrú

Al barri de la Geltrú, i al si d'una família d'artistes, vasorqir la iniciativa

de construir el Drac de la Geltrú.

El seu dissenyador fou Salvador Massana i van encarregar-se de la
construcció els germans.Abel i Salvador Massana,

Els aparells de ferro, (dents,etc.), va realitzar-los el mestre artesa Salva-
dor Ferran.

Integrants: 45 persones:

Oiferents grups (Si n'hi ha):
Drac de la Geltrú «Tigre»
Drac petit de la Geltrú «Barrina»
Colla de timbalers.

Vestuari i estris deis personatges:
Espardenyes de beta neta, pantalons amb iconografia fantástica, faixa
negra, samarreta icassaca amb iconografia fantástica, barret.

Acompanyament musical:
Tabals, caixes i bombo.

Coreog_rafia/diferents parts de la coreografia:

, Descripció del foc:
Carretilles, surtidors francesos i bengales.

., .
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Carpa Juanitai Porró

Descripció de les figures:
Són les ultimes incorporacions del béstiari vilanoví; a diferencia deis altres

no representen figures mitolóqiques o bibliques, sinó que sónanimals
, 1 "

aquatics molt vinculats al Barri de Mar.

Surten al carrer per primer cop, les festes de San! p'ere de 1985.

Diferent grups (Si n'hi ha):
Només hi ha un grupo Van evolucionant,

Integrants del grup:
Els inteqrants delgrup són 12, els minirns per sortir a la cercavila són

10.

Acompanyament musical:
Grup de grallers.

Vestuari:
Pantaló blau marí, sarnarreta gris o blanca, segons la sortida:

Descripció del toc:
Carretilles.
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Ball d'en .Joan de Serrallonfm

Descripció general del ball:
Partint de I'escenificació d'un fet historie l'Agrupació de Balls Popular de
Vilanova i la Geltrú I'any 1.982 va adaptar-lo com un deis elements que
participen en les festes de la nostra ciutat.

Coreoqráñes, integrants mínims per sortir a la cercavila:
El ball el componen 10 bandolers, el cap Joan Serrallonga, la seva muller
i el seu fill.

Aquesta dansa té la seva part més important, quan de forma estática
s'escenifiquen passatges de la historia del cap deis 'bandolers, en un
recitat de versos que explíquen les aventures i IIegendes d'aquest.

Vestuari:
El vestuari de Joan de Serrallonga és propi d'un cavallerdel segleXVI
(tot i que lafigura histórica no anés vestida així) , el composa: tratje negre, .
barret amb plomalí i botes amb civella.

La Joana (Muller) i el fill, vestits amb el tratje que podríem anomenar
típico

Els bandolers amb camisa vermella, excepte el Pere Blau, que la porta
blava, pantalons de vellut, mitges blanques, espardenyes vermelles i
negres, armilla negra de vellut i barretina IIarga.

Tots van armats amb un trabuc, arma d'avancarreqa excepte la Joana i
el fill que van amb pistoles de l'epoca.

Cal tenir en compte com a detall molt important, que tots els components
del ball han de tenir al dia la corresponent tlicéncia d'armes d'avancárreqa.

Acompanyament musical:
Una formació de grallers.

Entitat a la qual pertany el ball:
Agrupació de Balls Populars de Vilanova i la Geltrú.

"j
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Ge~antsde Vilanova, ~e~ants~rossosi petits de la Geltrú

\ " ,

La tradició de gegantsté la seva base en els ritus máqico-reliqiosos de la

civilítzació celta, i a partir deis quals han evolucionat, deixant de banda el
, /

seu caire religiós, perconvertir-se en una representació de la ciutát,

,
Descripció de les figures: '

,Diferents grups (Si n'h} ha):
Gegants de Vilanova, gegants grossos i petits de la Geltrú,

'. " ' "

lnteqrants del grup:
. I

Els integrants mínims per poder participar amb els sis gegants són de'35

persones.

Acompanyament musical:
L'acompanyament musicalés un grup de qrallers,

Coreografia/diferents parts de la coreoqraña..
Els gegants de Vilanova poseeixen música própia,coneixent-se dues

melodies.

Descrlpcló del vestuarl deis integrants del grup:
Camisa morada ratllada, pantalons blancs i faixa morada.

, /
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Hall de Nans de Vilanova i la Geltrú
{

Descripció general del ball
Aquest ball té una gran relació amb els gegants, ja que sempre van al

, '

. davant o al darrera d'ells. Éls Nans són anomenats popularment
cápqrossos o cabessuts.

Coreografies, lnteqrants
El ball de Nans de Vilanova i la Geltrú, el formen 14 joves que realitzen
una dansa per parelles, portant al cap uns caps de cartró que s'iden~fiquen
amb determinats personatges.

El formen 12 capgrossos i 2 macers, que són els personatges que
dirigeixen les danses.

,
El ball de Nans va ser recuperat I'any 1981per la Sociefat «L'Acord»,

que va crear una nova coreografia.

Vestuari
El vestuari és diferent per a cada personatge, doncs va a conjunt amb la
personaíitat que marca el cap.

Acompanyament musical
Una colla de grallers que interpreta una tonada composada per Migúel, ,

González.

Entifat a la qual pertany el ball
Els components del ball formen part de fAgrupació de Balls Popular de
'Vilanova i la Geltrú. '

Els estrls són propietat de la ciutat.
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Les Mulasses

Descripció general del ball
Aquest és I'entremés més antic i sirnpátic del cercavila, únic a la comar-
ca del Penedes.

Durant els primers anys Ua en tenim notícies de la seva existencia I'any
1.611), IIengava foc per la boca.

Actualment, a Vilanova iIa Geltrú existeixen tres mulasses, anomenades:
La Mulassa, Pressumida i éabreta.

Coreografies
La Mulassa posseeix música propia, tot i que no és gaire coneguda, pel
que s'acompanya d'altres músiques durant el cercavila.

Vestuari·
Elsacompanyants de la Mulassa porten camisa blanca, ermilla morada,
faixa vermella, pantaló negre i espardenyes.

Acompanyament musical
Grup de grallers.

Entitat a la qual pertany el ball
Agrupació de Balls Populars de Vilanova i la Geltrú.
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Ball de Cercolets

Descripció general del ball
Donen nom a aquest ball els cercols guarnits que els balladors aguan-
ten, entrellacant en figures diverses.

És un Sall de significació agrícola del qual ja em tenim notícies al S.
XVII.

Coreografies, integrants
El ball consta de diverses parts en les quals els balladors entrellacen els
seus cercols de colors, seguint determinades coreoqráfies, Hi destaca la

part de recitat de versos, alegórics a la població o a la festa religiosa que
se celebra, i I'aixecament de I'Ángel per part de la colla.

Una de les figures més importants que realitzen és «la bota» que s'associa
amb les festes vinícoles amb les que el ball té un fort lligam.

El ball el componen, un majoral, vuit noies i un anqel.

Vestuari
El vestuari consta de pantalons i camisa blancs, fandilleta i camalls blaus,

mocador creuat, i espardenyes.

A la má porten un cercol, que originariament era de fusta, guarnit amb

cintes de colors.

L'Ángel porta un vestit tirat rosa o blau, corona i espasa.

Acompanyament musical
Flabiol i tambori i Sac de gemecs.

Entitat a la qual pertany el ball
Agrupació de Salls Populars de Vilanova i la Geltrú.
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Ball de Pastorets

Descripció general del ball
És un ball de bastons de garrat o pal lIarg, amb 'el que els .oaltadors, . ., .

piquen aterra i entre ells, i fan cadenes i figures .

.Tant per la indumentaria com per la part dialogada del ball -referida a la
vida deis pastors- i també pel nom d'aquest, se li atribueix un origen
ritual pastorívol.

Coreografies, lnteqrants mínims
Els balladors són 8 nois que, a les ordres d'un majoral piquen aterra i

. . /
entre ells amb uns bastons lIargs.

El ball consta de, diferents parts entre les que hi destaca el recital de
versos relacionats amb I'ofici de pastor i la vida a la vila. ./

Vestuari
El vestuari consta de pantalons i camisa blancs, camalls amb picarais,
faixa vermella, armilla blanca guarnida amb flors de roba blaves 'i
vermelles, mocador de cap, barret de palla amb flocs bancs penjat a
I'esquena. Porten sarró i carbasseta.

Com a estris hi trobem els bastons lIargs, pintats de vermell i la bassetja
que té! «petar» el majoral a I'aire durant ,determinats moments de la
coreoqráfia.

Acompanyament musical
Sac de gemecs podent-s'hi afegir flabiol i tarnborl,

Entitat a la qual pertany el ball
Aqrupació de Balls Populars de Vilanova i la Geltrú.
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Ball de Panderos

Descripció general del ball
Els balladors, fent repicar els seus panderos van evolucionant i fent
diverses figures.

Coreografies, integrants mínims
El ball és cornpost per catorze noies, que fan diverses figures: la serp
lIarga, la serp curta, el quadre, els pastorets i la Jota.

Vestuari
I Pantalons i camisa blanca, fandilleta florejada, taixa, mocador creuat,
camalls lIargs, mocador de cap i pandero.

Acompanyament musical
Formació musical composta per: Mitja cobla, cobla 3 quartants.

Entitat a la qual pertany el ball
Agrupació de 8alls Populars de Vilanova i la Geltrú .

.'
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Ball de Bastons

Descripció general del ball
Ball en el que, amb I'ajut d'uns bastons curts i gruixuts es van efectuant
diverses coreografies, basades en els cops de bastons que s'etziben els
balladors.

Coreografies, lnteqrants mínims
El ball es compost per setze balladors, dividits en dues files de vuit.

En I'actualitat hi ha quatre colles, dues de dones i dues d'homes .
(infantil i gran).

Vestuari
En el Ball de Bastons de Vilanova i la Geltrú hi ha, a diferencia deis Balls
de Bastons de la Comarca, dos colors de fandñles i camals. Unes són
blaves i les altres vermelles endomascades i amb una cenefa blava o
verrnella, que en el cas deis abanderats és groga, segon la fila.

Tots els bastoners porten, pantalóns i camisa blanca, faixa, mocador
creuat, mocador de cap i camals amb picarols. Als peus duen,
espardenyes de canem amb beta blava i vermella.

Bastons de 45 cm. de lIargada d'un 5 cm. de diametre i dues banderes
fetes de la mateixa roba que les.fandilles, una blava i I'altra vermella.

<

Acompanyament musical
Una colla de grallers.

Entitat a la qual pertany el ball
Agrupació de Balls Populars de Vilanova i la Geltrú.
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Ball de Cintes

Descripció general del ball
El ball esta composat per dotze noies, que bailen al voltant d'un noi, que
sosté amb la rna dreta unes cintes.

Les noies, al decurs del ball, van trenant a I'entorn del brac del noi aquestes
cintes, fen diferents trenats.

Coreografies, integrants mínims
El ball consisteix a fer una trena a I'entorn del brac del noi, que sosté les
cintes amb la rná, i que va teíxínt-se a mida que avanca la dansa. Els

\

balladors són 12 noies i un noi.

Vestuari
Noies:

Fandilla i blusa blanca amb viuets blaus i vermells i cinturó de cintes de'
colors i espardenyes blaves i vermelles .

. Nois:

Pantalons i camisa blanca, faixa vermella, mocador virulat al cap i
espardenyes vermelles i blaves.

Acompanyament musical
Un grup de grallers.

Entitat a la qual pertany el ball
Agrupació de Balls Populars de Vilanova J la Geltrú.
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Ball de Gitanes

Descripció general del ball
t.'essencia del ball es trerrar' i destronar correctamentlescintes sobre el
pal, íntercalant recitals i dansa. La dansa record a el cultea I'arbre de les

festes de primavera, i també es fa palés .elcarácter de cansa propíciadora
de la fecunditat.

Coreografies, integrants mínims
El ball consta de diverses parts.

Els personatges a destacar del Ball de Gitanes vilanoví són: el Majoral,, \,

. que va prove'it d'un fuet que fa espategar; I'Estaquirot, que és el que
aguanta el pal sense fer res més; quatré Galerons i vuit Gitanes, agafant
cada una d'elles una de les vuit cintes que pengen del pal. El ball consta
d'una entrada, parlament del Majoral, el trenat de les cintes, recitat de
les Gitanes que contesta el Majaral, ball amb els qalerons, que conté
una certa cárreqa erótica, destrenat i sortida.

Poden fer diferents tipus de trena: cardó i trenilla.

Vestuari
Gitanes:
'Faldñla lIarga florejada, amb flor, petita, de colar, camisa blanca, un gran
mocador de serrell igual que la faldilla i van calcades amb espardenyes.

Gitanos:
Pantalons i camisa blancs, faixa vermella, carnalls vermells, faldilleta
curta vermella,' armilla i barret.

Tant els gitanos com les gitanes bailen, acornpanyant el ritme amb unes

castanyoles.

Acompanyament musical
¡ Grup de grallers.

Entitat a la qual pertany el ball
Agrupació de Balls Populars de Vilanova i la.Geltrú.
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Descripció del ball
( Es tracta d'un ball que representa escenes de la passió i mort de Jesucrist.

Integrants
Mínim de 20 integrants, i rnáxirn de 30.

Diferentsgrups (Si n'hi ha): un.

DUerents personatges que formen el ball

Vestuari i estris deis personatges
Els integrants del ball van vestits amb camisa i pantalons blancs, armilla
de roba florejada, faixa i faldilla tenyida naturalrnent de color vermellós,

camalls amb picarols del mateix color, espardenyes blanques i barret
blanc amb ñors de roba iguals que I'armilla. El bailador que fa de Crist

porta un barret especial que el distingueix.

Acompanyament musical/partitures
L'acompanyament habitual és una formació clássica amb dues o tres
gralles i tabal. La partitura de la música és «La Moixiganga de la Geltrú»,

publicada en el programa de Festa Major de I'any 1992.

Coreografia/diferents parts de la coreografia
El ball consta de tres parts:

A) Pas de cartró: és el pas que obre el ball; es tracta d'un pas cerimoniós

en el que els balladors arrenglerats en dues fileres evolucionen lentament, '

tot marcant uns passos que poden recordar I'encarcarament de les nines
de cartró.

B) Pas de Coixinet: aquest pas trenca el ritme cerimoniós de I'anterior.
Per a bailar-lo s'utilitzen les castanyoles, i la seva evolució rápida pot
suplir en breus moments els endarrerirnents que es puguin produir en els

.cercaviles.

C) Misteris: Es tracta d'una representacióplastica de diferents moments
de la passió de Crist. La Moixiganga de .Vilanova en representa vuit:
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Ecce Homo, Natzaré, Clavament, Calvari, Devallament, Soletat de Maria,
Enterrament i Ressurrecció.

Coreografia del ball
Les parts del ball ja explicades, ténen una durada aproximada d'entre 3 i
4 minuts. La durada total del ball és de 10 minuts, i la del ball sencer,
amb tots els misteris, és de 25 minuts.

La ~oixiganga té l'estructura abans.ressenyada quan va al cercavila. En
cas de representar-se en un escenari o espai tancat, es comenca amb el
pas de cartró i de coixinet, per passar a fer els misteris, i entre misteri i
misteri, es fa un pas de cartró aturat.

Pel caire religiós deis misteris que representa, la: Moixiganga es pot re-
presentar a I'interior deis temples.

Descripciódel foc
La Moixiganga utilitza vuit atxes per als canelobres que envolten els
misteris, els dies en que les representacions es fan a la nit.

j

Entitat a la qual pertany
La Moixiganga pertany a la Parroquia de Santa María de la Geltrú.
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Borde2assos de Vilanova .

Integrants del grup
De 50 a 100 persones.

Acompanyament musiéal
L'acornpanyament musical és un grup de grallers amb gralles i timbal.

\ La pega que es toca és el Toc de castells quan s'alca un pilar o castell, i
d'altres tocs quan es va caminant.

Tipus de, castells que realitzen
A la cercavila, pilars de quatre i castells de cinc (sense pinya).

Vestuari
Camisa groc-terrós, pantaló blanc, faixa negra i mocador vermell amb
pics blancs al cap.
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Ministrers de la Vila-nova

Components
El nombre d'integrants pot variar entre cinc i deu persones.

Formació instrumental
No és una formació inamovible. Es composa principalment d'instruments
d'inxa (xeremies), metalls (sacabutx, biscorn ...) i percussions.

Per als actes de la Festa Major de les Neus s'adapta la formació coneguda
com a «Banda de Ministrers», més adient per a actes protocolaris que la
«Colla de Ministrers», afegint als elements esmentats el sac de gemecs,
el flaviol i tambors.

Vestuari
Sobre un fons blanc (pantalons i camisa) s'usen tant les garibaldines
com les armilles, sempre de colors variats i lIampants. També s'utilitza el
pantaló fosc amb camisa blanca de «farvalants».


