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ELS BALLS BLANCS

Ball de Bastons

Com a blancs es coneixen
aquells balls que formen
part de la cercavila de la
Festa Major els quals, per
desenvolupar la seva core-
ografía, no utilitzen ele-
ments de foe. Tenen com a
base comuna el color de
fons de la seva vestimenta,
el blanc, i que serveix per
donar relleu als colors
mediterranis de la roba
que caracteritza cada un
deIs diferents balls, el blau
i el vermell.

Dintre deis balls blancs cal
diferenciar-ne dos tipus: els
parlats (que incorporen els
versos en el desenvolupa-
ment de la dansa) i els no
parlats (com són la
Moixiganga, el Ball de
valenclans, els castetls i
talcons, eiBatl de Bastons,
el Ball de Panderos i el Ball
de Cintes).

El Ball de Bastons de Vilanova i la
Geltrú és molt antic. Com a mostra
veieu el que diu I'historiador vilano-
ví fra [osep Antoni Garí en la seva
Descripción e historia de la villa de
Villanueva y Geltrú publicada el
1860, en parlar de les festes de
benedicció de la nova església de
Sant Antoni, el 1771: "El orden de la
procesión era el siguiente: varias
danzas populares de bataneros
vulgo bastons ~anta Fe y otras ... '',

Aixo ja ens indica que al segle XVIII
el Ball de Bastons erajá un ball nor- .
mal en les celebracions i, per tant, es
pot pressuposar que ja era "tradicio-
nal", tot i que parlem de més de
dos-cents anys enrera.

A Vilanova, que sapiguem, no es va estroncar practicarnent mai I'actuació d'a-
quest ball per la Festa Major, excepte en comptades ocasions (com pot ésser el
parentesí obligat dela Guerra Civil). Després d'aquest conflicte bellic, el Ball de
Bastons torna a sortir al carrer ininterrompudament fins a la Festa Major de 1972,
en que sortí per darrer cop la colla "vella". Passaren cinc anys de manca de colla
local, la qual fou substituida per la vinguda de colles deis pobles de la comarca,
fins al 1977, en que per Sant [oan va sortir per primer cop la colla actual, en el
marc de les festes del barri del mateix nom.

De seguida es va crear un ball amb noies (possiblement el primer Ball de Bastons
formar només per dones). Després se'n va formar un de petits per assegurar la
continuitat. Més tard, al 1979, la colla va ser fundadora, junt amb d'altres grups
de la vila, de l'Agrupació de Balls Populars de Vilanova i la Geltrú. I com a tal els
seus membres van participar, i participen, en la recuperació i consolidació d'al-
tres balls i de la cultura popular de la ciutat.

Des d'aleshores la colla ha participat en diverses festes i manifestacions populars,
a banda de les tradicionalment vilanovines (Festa Major, Festa Major de la Geltrú
i processó de Sant Pere). Com a mostra podem cítar-ne algunes: Festes de la
Merce a Barcelona, Congrés de Cultura Catalana (1981), inauguració del Mini-
Estadi de FC. Barcelona (1982). .

EIBall de Bastons també s'ha desplacat fora de Catalunya (Andorra i Vila-Real -
País Valenciá-) t a I'estranger (Merignac -Bordeus, Franca-). La colla va organitzar
el 1984 la 9a Trobada de Bastoners de Catalunya i les 2nes [ornades d'Estudi
sobre el Ball de Bastons.

El Ball de Bastons de Vilanova.i la Geltrú esta format per setze persones, dividí-
des en dues files de vuit, que evolucionen arnb la música d'uns grallers i d'un
taba!' El ball consta 'actualment de set coreografies i músiques diíerents: la pri-
mera, la segona, la tercera, el corrandillo, la pavana, la milana i la boja, tot i que
antigament n'hi havia d'altres que avui ja no es bailen.

El vestuari és el següent: camisa i pantaló blancs, faldilleta blava o vermella
(segons la fila), mocador de pit virolat i mocador de cap vermell, espardenyes de
betes blaves i vermelles, picarols als turmells (cama lis) i, naturalment, els bastons,
d'uns 45 mm de gruix a la part més ample.

Actualment existeixen 4 colles diferents de Ball de Bastons a Vilanova: la colla
gran, la colla jove, la colla de les noies i la de les dones, totes elles inscrites a
l'Agrupació de Balls Populars.
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El Bal! de Cercolets de Vilanova i la
Geltrú va ser recuperat per
l'Agrupació de Balls Populars I'any
1982, Esta format per deu notes,
d'edats compreses entre els 10' i els
12 anys,

Aquest ball té una significació agrí-
cola, i és deis rnés antics del
Penedes. Se'l relaciona amb les fes-
tes de celebració de la verema. Com
tots els balls de cercols, o "ares", se
centra en I'evolució d'uns balladors
que executen unes coreografies
determinades tot brandant uns cer-
cols, normalment enramats amb
motius florals o veqetals.

Ball de Cercolets A la variant de Vilanova i la Geltrú i
Sitges es compra, a rnés a rnés, amb dos personatges: el majoral i l'ánqel.
Aquest últirn sol ser un nen o una nena petits i que és qui corona la darrera
evolució del ball, anomenada "la bota". Consisteix en fer una volta amb els
cercols damunt deis quals puja l'ánqel, En aquest ball hi ha també una part
de recitat en la que el majoral i els balladors es creuen uns versos referents a
la festa o al patró o patrona de la vila.

El' vestuari consta de camisa i pantalons blancs, faldilleta blava o vermella,
camalls amb picarols als turmells, faixa blava o vermella i mocador al pit.

-/ ,

Ball de Cintes

Aquest és un ball que, tot i no ser de
la nostra comarca, ha arrelat com si
ho fos. És un ball estés arreu
d'Europa, i aquí a Catalunya va fixar-
se amb diferents versions.

, Forma part del conjunt de danses de
l'Arbre de Maig, al voltant del qual
les noies voltaven fent una dansa per
induir-Io a fruir i agrair-li la bona
collita. L'arbre, en aquest cas, el
representa un noi i per festejar-lo les
noies el volten amb cintes de colors.
Aquí a Catalunya va establir-se amb
diverses versions (com el Ball de
Gitanes). La versió de Vilanova i la
Geltrú és la del poble de les Peces, a
la comarca de la Garrotxa.

En I'apartat de vestuari, com que no hi havia referencies d'aquest ball a la
. nostra ciutat, es va confeccionar donant-li un aire mediterrani. Per tant, el
color blanc és el que predomina.

El Ball de Cintes esta format per dotze noies, vestides amb brusa i faldilla
blanca amb viuets de colors i espardenyes de color blau i vermell. El noi va
vestit amb pantalons i camisa blanca, faixa vermella i mocador al cap.

L'Agrupació de Balls Populars el va incorporar com a ball popular de la nos-
tra vila la Festa Major de 1986.



Ball de Gitanee
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Aquest ball 'té com a característica
principal el fet de trenar unes cintes
al voltant d'un pal llarq. Aquest tipus
de ball és molt corrent en el folklore
catala així com en el d'altres cultu-
res, Pero en el nostre cas té un caire
molt particular. Sembla que en els
darrers temps era un ball interpretat
per membres de la raca gitana, i que
íi podien haver donat el nom (a
Vilafranca del Penedes encara és
ballat per gitanos),

No s'ha de confondre en absolut
amb el Ball de Gitanes del Vallés,
.arnb el que no té practicarnent res a
veure, excepte amb elnorn.

A Vilanova i la Geltrú hi ha constancia del Ball de Gitanes des de 1845,
Interpretat sempre només per homes, en els anys quaranta i cinquanta es va
mantenir qracies al senyor Almira!l (avui ja desaparegut), un entusiasta d'a-
quest ball. Després, durant els anys seixanta, el va representar el grup de
Coros y Danzas local. Finalment, I'any 1980, l'Agrupació de Balls Populars,
després del parentesi d'uns anys, el va recobrar i encara continua fent-Io.

Elball esta format per vuit noies, per dos, tres o quatre nois i pel portador del
pal (estaquirot). Consta de diverses parts. La principal consisteix en trenar al
voltant del pal les cintes que porten a la rná els balladors, fent I'anomenat
"cordó" i, després, la "trenilla". Entre aquestes dues parts intervenen els nois,
tot fent el ball de "qalerons" durant el qual es reciten uns versos de tipus satí-
ríe. El ball és acompanyat per un grup de qrallers que toquen una música
diferent per a cada una de les parts.

Cal fer menció del vestuari: les noies duen faldilla lIarga florejada amb uns
enagos sota, brusa de color, clavells al cap i un gran mocador de serrell a les
espatlles. Els nois porten un vestit similar al del Ball de Bastons pero duen
barret i armilla.

Aquest és un ball popular del
Penedes, d'origen possiblement
valenciá, que s'ha extes per totes les
poblacions amb una festa major
important. És un ball relativament
modern (de meitats del segle XIX)-i
que no té els trets ancestrals d'altres
(com el Ball de Bastons o el de
Pastorets, entre d'altres).

Inicialment esta va format per dotze
persones, totes elles homes. Avui, a
Vilanova i la Geltrú, el ball és només
de dones. Ha deixat de ser un ball
masculí per passar a ésser completa-
ment femení.

És, si més no, un ball vistós. Seguint
una determinada coreografia, les

noies fan repicar els panderos i evolucionen formant diverses figures, essent
aquestes de set maneres diferents: el Quadro, els Platerets, la Serp, la
Travessa, el Corrandillo, la Creu i la Jota:

r
Ball de Panderos



Ball de Pastorets
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Ball de Bastons de "pal Ilarg" i de
significat agrícola, molt antic, en el
que es troben reterencies a la vida
deis antics pastors, un deis oficis
també més antics de la humanitat.

Els balladors en són nou, actualment
joves entre 16 i 18 anys a les ordres
d'un cap anomenat majoral. Piquen
aterra i entre ells amb uns bastons
Ilargs fets d'una branca gruixuda
d'algun arbre fort (alzina, roure ... )
en un sirnbólic intent de fertilitzar la
terra. El ball consta de diverses parts,
entre les quals destaca la de recitar
versos relacionats amb I'ofici de pas-
tor, amb el poble o la Festa Major.
Després, el ball sequéix amb diverses
evolucions que culminen amb l'aixe-
cament a pes amb els bastons del
pastor més petit o rabadá.

El vestuari deis pastorets és camisa i pantaló blancs, armilla blanca guarnida
amb flors de colors, faixa vermella, mocador de cap de colors virolats i un
sarró i una carabassa penjats a les espatlles.

Acostumen a anar acompanyats d'un sac de gemecs i d'un flabiol i té tres
tonades diterents que corres ponen a cadascuna de lesevolucions del ball.

A Vilanova i la Geltrú aquest ball esta documentat des de mitjans del segle
passat, tot i que sembla provat que és molt més antic. L'Agrupació de Balls
Populars el va recuperar I'any 1980, data des de la qual no ha deixat de sor-
tir per la Festa Major.

Ball de Valencians

Estrenat aquesta Festa Major, el Ball de Valencians de
Vilanova i la Geltrú s'integra en el seguici de l'Agrupació
de Balls Populars.

O'origen molt antic, tot indica qe aquest ball és l'avant-
passat ircte deis castells. Les referencies vilanovines d'a-
quest ball es troben a mitjans del segle passat , tot i que
no se sap si era executat per vilanvins o per forasters. A
I'arxiu musical de I'esgésia de Sant Antoni s'hi va trobar
una partitura corresponent a un Ball de Valencians con-
signat a la nostra ciutat.

El Ball de Valencians, tot i que és una dansa emparenta-
da directament amb les moixigangues de carácter reli-
giós és, per contra, totalment profana. Consta d'una part
ballada, amb diverses coreografies, i acabava amb úna
torre final. Aquest últim moviment és el que va anar aug-
mentant d'alcada i, finalment, es va independitzar de la
part dansada per donar origen al que avui coneixem per
"castells humans".

En la variant vilanovina, el ball consta de diverses parts:
I'entrada, els bracos, la jota, I'estrella gran i les estrelles
petites, finalitzant amb I'aixecament de la torre. El ball el
compon un nombre no inferior a vint-i-quatre persones,
distríbuides en grups de vuit sense comptar els més
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El vestuari és el següent: camisa i pantaló blancs, faixa blava o vermella, tal-
dilleta florejada blava o vermella, segons la fila i mocador de colors al pit i al
cap.

L'acompanyament musical és de flabiol i tamborí i sac de gemecs, tot i que
també s'ha fet amb qrups de grallers i altres tipus de formacions musicals.

L'Agrupació de Balls Populars el va jntroduir I'any 1984.

El Ball de la Moixiganga va sortir de forma regular tant a
les festes majors de Vilanova com de la Geltrú durant
bona part del segle passat, fins al darrer terc d'aquest
període. Posteriorment no se'n va tornar a tenir noticia,
lIevat d'un curt espai de temps en que el grup de Coros
y Danzas va incloure en el seu repertori una versió de la
Moixiganga de Sitges per ser bailad a en escena.

Més recentment es va produir la descoberta d'una rnelo-
dia original que corresponia a una moixiganga a l'Arxiu '
Parroquial de la Geltrú. Aixo va animar un grup de joves
de la parroquia a intentar muntar el ball, Va ésser una
tasca torea complicada que va necessitar de dos intents
per poder reeixir. Finalment, pero, I'any 1992, iamb I'a-
jut de moltes persones que varen col- laborar desinteres-
sadament, es va poder estrenar el ball Diumenge 'de
Rams.

La Moixiganga de la Geltrú consta de tres parts: a) pas
de cartró (lent i solemne), b) pas de coixinet (alegre i
rápid) i e) misteris (on els batladors representen escenes
de la passió de Crist).

Les escenes que es representen en el ball de la
Moixiganga de la Geltrú són: 1. Hece Horno, 2. Natzare,
3.veronica, 4. Clavament, 5. Calvari, 6. Davallament,
7.Soledat de Maria, 8. E~terrament i 9. Resurrecció.

La Moixiganga, com d'altres balls, era oriqinalrnentjnter-
pretada només per homes. Actualment és un ball mixt i
el nombre de balladors pot oscil-lar entre els 18 i els 25.
Tots els balladors van vestits igual i es distribueixen per al
ball en dues rengles .. D'entre tots només en destaca un
que se situa al mig i que representa Crist.

¡ . .
El vestuari de la Moixiganga consta de camisa i pantalons blancs, faldilla,
faixa i camalls vermellosos, armilla estampada i un barret folrat de blanc i
decorat amb flors de colors. Per complementar aquest vestuari els balladors
duen també castanyoles i un pal curt que fa de ciri en les actuacions diürnes.
Per a les sortides nocturnes el batl va acompanyat de vuit blendons o ciris
grossos.

La Moixiganga

Les sortides tradicionals de la Moixiganga són: Rarns, Corpus, Festa Major de
Vilanova i la Geltrú, Festa Major de la Geltrú i Processó de Santa Gertrudis. A
banda d'aquestes sortides "fixesvla Moixiganga ha marxat en alguna ocasió
fora de Vilánova: Barcelona (Expocultura), Tarragona (bicentenari de la bai-
xada de I'aigua per Sant Magí), Sitges (trobada de moixigangues), Reus
(estrena del Ball de Cavallets) i Lucerna (festival internacional de música).
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petits, que participen conformant la part més alta de la torre final del ball.

El vestuari consta de camisa i pantaló blancs, faldilleta curta, dos mocadors
creuats al pit (necessaris per fer la coreografia), mocador al cap, espardenyes
i íaixa gruixuda (necessária per executar la torre),

Després de la guerra ressorgiren
.agrupacions, encara que no van
tenir la mateixa torea. Durant la
segona meitat del segle XX sorgiren

colles al Penedes i al Garraf, les quals van introduir figures influenciades per
la tradició castellera d'aquestes comarques, entre elles, la colla deis Falcons
de Vilanova i la Geltrú, que va ser fundada I'any 1972, Els Falcons vilanovins
van actuar a la Festa Major de Vilanova i a d'altres de Catalunya fins I'any
1986. L'any 1998 es va recuperar la colla.

Falcons

1,
\

Els Falcons sorgiren I'any 1862 a
I'antiga Txecoslováquia. Van ser
introduits a Catalunya com una
nova forma de fer qimnástica. A par-
tir de 1932 els Falcons eren grups de
joves que efectuaven moviments de
conjunt i figures qimnastiques.

Tot aquest moviment fou esquerrat
per la Guerra Civil. L'abril de 1936 ja
es va haver de suspendre la primera
festa deis Falcons de Catalunya.
Arnb- tot cal remarcar que en cinc
anys la Federació va arribar a tenir
un miler d'afiliats que feien falcons,

La incorporació de noves figures al repertori deis Falcons és: molt important,
doncs I'esperit de fer Falcons té com a principal característica la creativitat.
Per aixó, a més de realitzar les figures tradicionals coni la pira, la pirámide, els
venta lis, els pilars, els cristos, els ánqels, les planxes, el vol, etc., la colla també
en té de propies com el tokinq, el tres obert, les agulles, l'ancora, la catedral,
la tripira amb pilar i el capdil. Aquesta última és la més coneguda, encara que
en alguns lIocs se I'anomena diferent.

Com totes les colles de Falcons, els vilanovins van vestits de blanc i porten la
faixa blava, com a símbol del poble d'arrels marineres. Així es distingeixen de
les altres colles. A rnés a més, con: a element de festa rnajor, van acompan-
yats del ~o de les gralles.

* El material per elaborar aquest reportatge ha estat extret del programa de Festa
Major de 7999, tant les fotografies dels balls com els textos. '


