
BALL DE GITANES DE VILANOVA

Que esel ball deGitanes?

Aquestaesla preguntaquetothom esfa, al sentir aquest
nom, vol dir aixó queelsquebaIlensónderayagitana,o
per que duen cintes i un pal que les aguanta.

De fetball decintes,ball degitanes,ball del' arbre,aquests
tres balls tenen una relació comuna entre ells, caldria
donessituar-los en els origensde la nostracivilítzació.

Enlesrelacionsdelhomei lanaturasempreapareixenritus,
cerimonials que fan referenciaa lesbonescollites, a las
fecunditats de la terra, festeig de primavera com l'inici
d'aquestaestacióambl'exaltació del'amor.

JoanAmadesenla publicació delllibre "La danzadelas
cintasenCataluña",j afaesmentdelarelació delesdanses
cerimonialsmágica-religiosesdefertilitati fecunditat,ala
vegada que d'invocació als genis vegetals perqué
provoquin la floració delsarbresi lesposteriorscollites.

Amb diferencia d'altres balls, el ball decinteso gitanes,
possiblementsigui una de lesdansesmésestesesper tot
el planeta,dins el nostreámbit deculturapropia, trobem
versionsmolt semblants,així donesaValencia hi hauna
dansaanomenadaDansadelesMagranesquetésimilituds
molt properesal nostreball.

"Estracta d' unadansadetrenat decintesquerepaquest
nomper l' enorme "magrana'' quehi hadalt delaperxa,
de la qualpengen lescintesqueentrellacen el dansants.

Aquesta "magrana" s' obri quan acaba la dansa, i hi

apareix en I'interior la figura d'una custodia amb
l'eucaristia. En aquest momentfinal, en aparéixer la
SagradaFormas'agenolleni cauenrendits elsdansants,
elsqualssimulenserjueus segonsla tradiciá, encaraque
la vestimentautilitzada en les últimes époquesha estat
l' anomenadadecalabrés i ambanterioritat una especie
de vestits de moro amb gil laba i turbant acabat amb
casqueti miga lluna. " I

Aquesta relació la volía fer precisament perqué Joan
Amades ja ens dona una noticia explicativa de la
procedenciadelnom enel seutreball "El Ball deGitanes
deCatalunya"(1.925).

"L 'interpretacio donadaper l'església als entremesos
queevolucionendavantelSantissimoncreix eldesigper
part d'aquesta d'augmentar-los i fer que tothom.fins a
aquelles coses que a primera vista semblaven més
antagoniques,hi fossin representades.Aixi figura vena
la processó gent d'altres creences, com jueus i
mahometants(...)el grup de jueus que anaven a la
processo ballavenprecisament el Ball de Gitanes.

Amadesarriba a la conclusio dient queelpoble confon
ambfacilitat lesnocionsdejueu i gitano, per elpoble el
motdejueu igitano sonsinonims,gentdemal viure, gent
dolenta." 2

Com deiaabans,elsorigensdelBall deGitanessónprou
confusosInserser- recollittambéperBovédiu - "EInostre
ball de Gitanes també es conegut d'alguns pobles del
nord d'Europa i Nord América i a l'América pre-
Colombina." 3

El Ball de Gitanesde Vílanova i la Geltrú entreels anys 1924i 1929.Al mig i al darreratrobem en JosepGrau, avi d'en
David i Rosa Grau, actualsballadorsde Bastons(arxiu Agrupació de Balls Populars).



Segons Amades, la forma mes antiga que trobem de
representació d'aquesta dansaés afegida al seguici de la
processódeCorpusdeBarcelonacomundetantsentremesos...

Ala Catalunyanovaesadir, el Penedésiel Campde
Tarragona, el ballde gitanes es el que manté un
estratusdiferent dela Catalunyavella i eson elsballs
satírics,semblaquehagin quallat mésambel poble.

t
Trobem Balls de Gitanes representats .a .Sitges,
Vilafranca, Tarragona,Ribes,Réusi Vilanova.

"En lesfestes a la ciutat de Vallsper la mare deDeu de la
Candela de l'any 1712, concorregueren a la processó
d'aquell any, les següentscomparses: Cavallets, Gitanes,
Moros i Cristians, Valencians,Mulassa iBall deBastons.114 A VilanovasemblaesserisegonsdiuenXavierOrriols

citantel"Diario deVillanueva", el trobemell. 845per
primer cop representat.TambétrobemqueenalgunespoblacionsdelValleshihauna

dansaanomenadaBall deGitanes,fortamentvinculadaales
festes de camestoltes. JosepTomasAlvaro iJuncosa

JoanAmadesensdiu: (1925) "Espropia del Vallesi esbaila
soisentempsdeCarnaval.Ésunballlliure enelqual tothom
que 1'interpreta, organitza o dirigeix, pot fer-hi les
alteracions i aplicacions que vulgui segonsel seu gust i
caprici" 5.
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