
EL BALL DE CERCOLETS, t.

El Ball deCercolets,Vilanovai laGeltníel podriem
considerarcomun ball queprácticamentvaésser
recuperatdel' antigor.

L'Agrupació deBalls Populars
enel seuafanyderecuperartots
aquellsballs queun dia o altre
s'havienrepresentatobérealit-
zataVilanova,váremtrobarque
ladarreravegadaqueaquestball
s'haviarealitzat eraperlaFesta
Major de 1934 el primer diu-
menged'agost, conjuntament
amb17ballsmésenaquellaFes-
taMajorde laRepública.

Després d'un llarg paréntesi
d' aparició d' aquestball varem
posar-nosa treballar per recu-
perar-lo,aquestfinalmentes va
estrenar per les Festesde St.
Perede 1982.Val adir queper
poder fer la recuperacióvárem
contar amb un illustre sitgetá
anomenat Ramon Aliaga que
horesd' araencaraparticipa ac-
tivamentenelseguicifestiudela
sevavila. Aquest senyorensva
donar tota la seva saviesadel
Ball perqueelpodéssimincor-
porar a la nostraFesta.

En ladocumentaciótrobadaperl'entitat ve-
iemqueaquestBall podriemanomenar-lode
lalluitadel béi delmal,tanmateixcomelBall
deDiables,enquefinalmentsempreguanyael

El BalldeCercoletsl'any 1993,
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bé,itambépodríemrelacionar-locomunballde
significació agrícola,possiblementundelsmés
antics de tot el Gran Penedés,ja que tenim
noticiesescritesdelasevaexistenciaal s.XVII.
ElvestuaridelsCercoletsconsisteixenpantalons
blancs,espardenyesdevetesblavesi vermelles,
camallsvermells o blaus ambpicarols, cosde

Versde l'ángel:

Verge Santa de les Neus
per sempre sigueu alabada
vulgueu que l'any que ve
torneu a fer la bailad a

camisa blanca, mocador de pit travesser de
colors,faldilletesblavesovermellesi faixaver-
mellaoblavafentjocamblafaldilleta; totsporten
uncércol,enelsdarrersanyseradefustadecaixa
d'arengada, darrerament són de "tub de
fergondul" ambcintesdecolorsi flors.

EL nombredeballadorsésdevuitnoies,unángel
i elmajoral(Lucífer).

Lamúsicad'aquestBallaVilanovainormalment
atot el Garraf estocaamb flabiol, sibéavoltes
tambél' acompanyael sacdegemecs.

Elsballadorsformenduesrenglesdequatreamb
elsbracosenlairatsaguantantamblesmansels
cércols, llavors el majoral davant d'ells elshi
dirigeix elvers,acteseguitelscercoletsinicienla
passadavuit cops,jaqueencadaunad' aquestes
laballadorarecitaunversoCadacercoletabans
d' iniciar elseuversfaunsaltetpassantel cércol
comsisaltésalacordadeldavantaldarreraidel
darreraaldavant.Uncoptothomhaditel versles
balladoresesquedend'esquenaal majoral, a
l'escoltard'aquestunversofensiuperlapatrona
dela vila, un copfinalitzat aquestesrealitza la
barreja, que consisteix en creuar-sel'un amb
l'altrefinsquetomenalseullocd'origen. Uncop
finalitzada aquestapart del ball ve una de les
coreografiesmésboniques,ésl' anomenada"la
Bota". Elscercoletsinicien doneslapartenque
cedeixenla puntadel seucércol a la balladora
quetenenaldavantiniciantllavorsunmovirnent
decargol quecondueix a la construcció de"la
Bota", arribataquestmomentelMajoral essitua
sota dels cércols creuats i l' ángel s'enfila al
capdamuntperdir elseuversoFinalitzadaaques-
tapartdesfan"la Bota" alrevésdecom1'havien
iniciat; quanelprimer cercoletarribaal seulloc
inicial es comenca a fer el pont passant les
balladorespersotadelscércols.

TomasAlvaro iJuncosa
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