
ApUNTS SOBRE EL BALL DE BASTONS DE,VILANOVA

Certamentesfadificil poderesbrinarexactamentl'origen
delBall deBastonsi d'altresmanifestacionstradicionals.
El temps representaavegadesno poder seguir tots els
passosper poder arribar a l'inici de les coses,per aixó
sempreacostumenhahaver diferents tesisper explicar
les coses que no sabem com s'havien produit. Hi ha
diversesmaneresd'explicar quin ésl'origen del Ball de
Bastons,molts atribueixen l'origen enI'épocaneolítica
i del bronze, al a la tesi ibero-celta, unsaltresala greco-
romana i finalment uns altres creuen que és una
derivació de les espasesi que amb el temps aquestes
foren substituídes pels bastons, el bon amic Jordi
Bertran ensfa una introducció prou acuradad'aquestes
tres tesis del Ball de Bastons en elllibre, "El Ball de
Bastons a Tarragona."1 En aquesta introducció d'en
Bertran, comenta que la tesi Neolítica i del Bronze, el
Ball de Bastons té un significat marcadamentagrícola
inserit en ritus fál-lics i de fecunditat de la terra, amb
l'aparició deI'agricultura, la tendenciaal sedentarisme,
varen contribuir a la realització d'aquesta mena de
rituals. De la tesi ibero-celta, podem extreurelasegüent
conc!usió, els íbers són els introductors de les danses
religioses a la península i mésconcretament tot el que
éselllevant, desdel sud del PaísValencia fins el nord
deCatalunya.Finalmentde latesigreco-romana,s'extreu
que aquestaéspossiblement la que té més unanimitat
per la majoria d'investigadors que el Ball de Bastons
prové d'arrels gregues i la seva expansió succeiria a
partir del segleIII a.e. mitjancant l'imperi Roma. Julio
CaroBaroja en "El estiofestivo" ensremetala dansadel
Salis,sacerdotsdansantsquevetllaven per l'escutsagrat
deMart, queva caureaRomaper guarir-la de la terrible
situació que travessava. Aquesta dansa inicialment
s'executavadurantelmesdemarc i consistiaenunaserie
defigures i movimentspresiditspel xoc d'escuts,espases
curtes i bastons,realitzats en les processonsSaliars,en
ellesels sacerdotsinvocavenMart, enel vessantdeDéu

de l'agricultura per tal queprotegís les collites. El doble
caire guerrer i agrícola d'aquelles dansespodria esser
l'inici deI'actualBall deBastons.

Normalment lesdañsesdebastoñsid'espasesapareixen
com a cerimónia d'iniciació deis joves en les tasques
col-lectives, l'agricultura i la guerra.Com va dir elnostre
bonarnicRobertRovira "dit deferro" ,bastonerdel'Arboc
delPenedésenunprogramadeCatalunyaRadio realitzat
el1991,lacitamésantigaqueéstéconstanciala localitzem
enelcasamentde!comptedeBarce!onaRamonBerenguer
IV amblareinad'AragóPeronellal'any 1150.A Vilanova
ilaGe!trúlaprimeranoticiacitadalalocalitzeme!26d'agost
de1771,segonsconstaene!llibre "Descripción ehistoria
delavilla deVillanueva y Ge!trú" d'enJosepAntoni Garí
y Siumell: "Fiesta en la solemnebendición de la nueva
iglesia parroquial de SanAntonio Abad, anunciada la
bendiciónpor la campanas por la tarde del mismo
dia se hizo la solemneprocesión... ... el orden de la
procesión era el siguiente: varias danzaspopulares, de
Bataneros (vulgo bastons),SantaFé y otras, Tarasca,
gigantes pequeños que en este dia se estrenaron, los
grandes i antiguos, gonfalones, banderas de todo;'los
gremios..."Aquestaéslaprimera cita escritad'existéncia
del Ball de Bastonsmés de dos-centsvint anys que els
nostresavant passatsja realitzaven aquestesdanses.

QuinesformestrobemdeBall deBastonsenelnostrepaís,
les més conegudesmanifestacions d'executar aquesta
dansaen són dues,una que esrealitza amb un bastó de
palllarg i una altra quel'anomenemdebastócurtoLa de
bastóIlarg laconsideraríemaquellaqueesrealitzaambun
pal de més d'un metre i que és conegudacom Ball de
Pastorets,de!qualja varemparlar-neenunarticlepublicat
tambéaLa Porra.Elsballs depal méscurt sovint elsque
consideraríemels que esrealitzen amb un bastó el qual
oscil-laentre40 i 50cm, essentnorrnalmenttomejat,dins

d'aquestpero hem de fer duesdistincions
e!sprims i els gruixuts, el bastó que té un
diámetre de 3 cm el consideraremprim i
normalment elsballs que esrealitzen amb
aquestbastó utilitzen una coreografia de
dansamolt rápida ambunamancaperó de
potencia en el seu cop, fent que espugui
manifestar més la destresade! bailador.
L'altre grup és aquell en que el bastó
acostumaatenirundiámetrede3a6cm,dins

d'aquestgruphi inc!oem elBall deBastons
de Vilanova, ball que es distingeix per la
forma depicar pausadaperó forta, quanes
colpejas'hiposatota la forca produínt així
unsoquecaracteritzaelball i alavegadael
diferenciad'altresballsqueesrealitzenfora
de les nostrescontrades.
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