
EL BALL DE MALCASATS

Aquest articJe pretén donar a conéixer un deIs balls
parlats que es representaren amb tota normalitat el
segle XIX i inicis del segle XX i que després d'un llarg
paréntesi es va representar per darrera vegada a la
FestaMajorde la Geltrú el 1959.

Ens trobem davant d'un ball dels que anomenem de
tipus parlat, dialogat o teatre de playa. Aquest ball és
dels que tenia i tenen encara una gran tradició al
Penedés i al Camp de Tarragona.

Avui en dia encara es conserva i es realitza amb tota
normalitat una variant molt similar d'aquest ball i és el que
es reali tza aTarragona anomenan t-lo pero, ball de Dames
i Vells, essent també un ball burlesc, satíric i obscé,

participants, i aquest és el moment en que tots plegats
efectuen la part dansada del ball, passant seguidament la
següent parella a efectuar el mateix procés. Joan Amades
ens diu que eldiáleg eramolt baix, de sostre groller ibarroer
sense arribar pero a ser indecent.

Les autoritats contestaven a les parelles iniciant el tom
el jutge que solia donar-los bons consells i apaivagar-
los, dins d'un plamés o menys jurídic i legalista, mentre
que el rector els aconsellava sota un punt de vista
moral; I'agutzil en canvi, tot era rabia i fúria i els volia
portar a tots al "cuartelillo" com a mínimo

EIs ballarins anaven vestits amb robes llampants pero
vestits a poder ésser de manera ridícula expressament.

La importancia que tenia al segle passat el teatre de
playa ho demostra que per la Festa Major de Vilanova
de l'any 1860 varen sortirmés de disset balls.dels quals
set eren la plena escenificació teatral de playa, aquest
eren, el ball de Manrique el Trobador, el ball de la
Rosaura, el ball de Sebastiana del Castillo, el ball de
Santa Margarida i com no, el ball dels Malcasats.

Joan Amades ens diu en el seu Costumari que I'argument
del ball deis Malcasats és el d'uns matrimonis que es
presenten davant de les autoritats perqué els posin pau
o els divorciin. Les parelles eren sis matrimonis de caire
social molt divers, normalment acostumats a ésser, un
pagés, un menestral, un barber, un cavaller, un mariner
i un notari i les seves dones respectives, aquestes
normalment eren representades per persones de sexe
masculí a poder ésser sense afai tar i fumant un cigarreta.

Com que la procedencia de cada parella era diversa
s'acostumaven a sentir expressions de tota mena i per a
tots els gustos, a cada tom la parella reconciliada o no, se
situa- enmig de les dues fileres que formen els altres

"

Segons es recull del quadem n"l de l'Escola de Grallers
de Sitges, diu que un cop finalitzada la representació
amb la reconciliació de les dues parts sense reny o
amenaces entre les parelles, es finali tza amb una ballada
conjunta d'una sardana i la sorprenent existencia d'una
parella de gitanos, que també havia participat en la
representació, els quals no són inclosos en la sardana
"dons no hauria quedat prou bé que ballessin la nostra
dansa, sinó que dansaven la Provana". Aquesta parella
era la que tenia més gracia.

Pel que fa a la música hem trobat una referencia al
Costumari Catalá volum n°1,quea continuació detallem.

En quan als parlaments fem esment a una versió recoll~da
a Bleda el 1904 i publicada alllibre sobre tradicions de
Vilanova ila Geltrú el1989 per l'Ajuntarnent de Vilanova
i la Geltrú (Carme Silvestre, Lourdes Cortada).

Tomas Álvaro iJuncosa



Versió recollida a la Bleda l'any 1904 per Miquel Batlle i Totosaus
Aportada pel vilafranquí Pere Grases l'any 1927

BALL DELS MALCASATS DE SIS DAMES y SIS VELLS SENYÓ VICARI, BATLLE y A GUTZIL

Caballé y la seva dama,
Pagés y la pagesa,
Notari y la seva dama,
Mariné y la seva marinera,
Sabaté y la sabatera,
Gitano y la gitana,
Senyó Vicari,
Senyó Batlle,
Senyó Agutsil.

si hu voleu senti ben bé
sobre tot no dihéu ré .:

MÚSICA YFANPASADA

Surt l'Agutsil al cap de la fila del ball y diu
Mals-casats, sabréu que soch l'Agutsil
per ordre del senyó Batlle
tots teniu de compareixe
á verbál aquesta tarde
senyós teniu que obehí
que'l senyó Batlle os demana
comensan pel Caballé
y acabant per la gitana
abans de comensa'l verbál
farérn una altre pasada
musichs poseus á tocá
que'l'anem á comensá.

Surt lo senyó Batlle tot pasejanse per lo tablado y diu
Silencio demano á tots
homens, donas y companya si esteu atens oiréu
un pas de rahons y barallas.
Sentiréu'ls rnal-casats
co'm disputan, vaya, vaya
de una part vos ferán riure
y ben pensat vos ferán llastima.
Tots volen ten ir rahó
y tenen culpa sobrada
's barallen com á ximplets
'1mate ix que la canalla.
Se tractanmoltmalament
y 's diuen paraulas malas
'Is uns se tractan dedropus
altres 's tractan de lladres,
al tres de mal-gastados
de hipócritas y tunantes,
de traidós y abandonats,
de bandolés y borratxos.
'Sdihuen tot lo qu'lové
á la boca. ¡ho! que desgracia
de voltas reyna '1 bastó
y la cruel bofetada,
tenen un viure dolent
portant una vida mala.
Deu no tinguia pietat
y la humil Verge Sagrada.
Si hi ha molta quietut
silencio y no movéu aula
sentireu '1que dirán
aquesta infelis canalla.

MÚSICA

Surt lo senyó Vicari enán á trobá lo senyó Batlle y diu
Senyó Batlle Deu lo guart Deu I'hi dó malta ventura.

Respon lo Batlle
Oh, molt amich senyó Cura
Deu lo vulgui conservá
ja sab que pot disposá
de casa, bens y fortuna
pues jo, mons fills y la dona
tots lo desitjem serví.

Vicari
la estich cert, mer I'hi vúll di .
cuan I'hi vagará una etona
un cas qu'es molt important
molt útil y necesario

Batlle
Que no hu sab senyó Vicari
que sempre estich per vosté.

Melodía del Ball deIs Malcasats de Vílanova í la Geltrú
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DlARI DE VILANOV A

[!1ULTURA
'Fashion feeling
music' i 'Altres

- veus' al Principal
(pag.79)

L'Ajuntament
estudia la proposta
d'un premi literári
de CiU (pag 80)

.L 'Agrupació de BaIIs Populars recupera
el BaIl deis Malcasats per Carnaval
L'entitat esta treballant també per ter el 8all deis Valencians per la testa majar

REDACCIÓ

L'Agrupació de
Salls Populars
esta treballarít
en dues noves
iniciatives per
aquest '2000.

D'una banda, per Carnaval re-
presentaran el Ball deis
Malcasats, un deis molts balls
parlats de les festes majors
d'antany, ide I'allra, i ja de cara
a la festa major, l'Agrupació
treballa per recuperar el Sall
deis Valencians, ball que és
considerat com el precedent
deis castells. L'Agrupació con-
tinua áixí la tasca iniciada' a
final deis anys setanta de re-
cuperar la tradició folklórica de
la ciutat.

El Sall deis Malcasats és .
un entreteniment teatral que,
malgrat el seu nom, té poc de
ball imésde representació tea-
tral de carrer. Actors amateurs
el representaven, aquest i
molts d'altres balls parlats, per
carrers i places durant la testa
major. En el cas concret del
Sall deis Malcasats, com ex-
plica David Grau, president de
l'Agrupació,es tracta d'unball
satlric, i per alxo nosaltres
vam considerar que si
s'esquela ter-lo: en alguna
festa, era en el Carnaval. Ara
ja no tenlm una festa major
com la del segle XIX. Ara, si
es vol fer teatre, es contracta
una companyla.

L'argumentés simple:unes
quantes parelles tenen un
seguit de desavinences i les
autoritats (civil, ecléslásfíca i
militar) intentaran posar-ni pau
i ordre. Al ball original hi
intervenen unes cinc o sis
parelles, a banda de les
autoritats pacificadores, tot i
que l'Agrupaciósortíraalcarrer '
amb unes 40 persones.

El Sall deis Malcasats és
un ball perfectament docu-
mentat, explica David Grau.
Les historiadores Lurdes Cor-
tada i Carme Silvestre, per
exemple, en van recollir untext
en el lIibre Tradicions de
Vilanova i la Geltrú i, tot i que
els .balls parlats van, desa,
paréixer en el tombant de
segle, hi ha unantecedent més

r

El Balldels
Malcasats es

representará la nii
de dissabte

Alguns deis protagonlstes del nou ball parlat. En aquestsmomentss'estáacabantel vestuari

recent: una colla de joves de la
Geltrú va representar-lo per la .
festa major d'aquestbarri una
única vegada, I'any 1959.
D'altra banda, a la festa major
de Vilafranca del Penedés
d'aquest any passat també es
va recuperar després de molts
anys aquest mateix ball parlat.
En prlnclpl, diu Grau, no
farem servir el text recopllat,
perque és un text antlc,
pensat per aquella época,
amb un catala antlc I poc
adaptable a la manera de
pensar d'avul. De moment,
els socis de l'Agrupació estan
refent els textos que mantin-
dran, aixó sí, I'estructura i la
base argumental de I'anticball
paria!.

El vestuari, que [a' s'está
ultimant, representara els di-
versos estaments de la
Vilanova del vuit-cents:
pageses, pescadors, menes-
trals, regidors... '

Música i corebgrafia -hi ha
un petit ball al principi i al final
de robra, tots dos molt sim-
ples- estan perfectament
documentades i, en aquesta
representacíó, la banda, de
música de l'Escola Municipal'
Mestre Montserrat acompa-
nyara els membres de
l'Agrupació.

El dia escollit per sortir al
carrer és el Dissabte de Car-
n~vala la nit, quan, com es feia
a repoca, el grup anira fent les
representacions per carrers i

A.B.P.

places, explica David Grau. El
dissabte és el dla Ideal per
fercoses d'aquestes, perque .
els mascarots ja s'hl pres-
ten, afegeix.

La rscuperació d'un ball
parlat era un vell projecte de
l'AgruPllcló, explica el seu
president. De fet, són
nombroses les representa-
cions d'aquest tipus que es
repetien per la festa major: el
Sall de la Rosaura, el deis
Voluntaris -de la guerra de
I'África-, de SantAntoni -cada
poblaciódedicava unballparíat
al seu patró-, el de la
Setiastiana del Castillo ... El
mateix Sall del Serrallonga és,
en el seu origen, un ball parlat
que l'Agrupació va adaptar a
cercavila. Amb aquesta inicia-
tiva, no només es recupera
una de lestradicions del folklo-
re de la ciutat sinó que, corn
David Grau tarnoé asssnyala,
la gent del'Agrupació de Balls
Populars pot participar no
només en tatesta major, sinó
també en el Carnaval amb una
activitat innovadora.

1 per la festa major,
el Ball de Valencians

Cap al final deis anys setanta, i a partir del nucli inicial
del Sall de Sastons,l.'Agrupació de SallsPopulars va anar
recuperant el dijerents balls que havien sortit a I'antiga
festa major de Vilanova i la Geltrú. Ara, quan ja fa una colla
d'anys des que I'Agrupació va incloure un nou ball a la
cercavila, el gran projecte de I'entitat és la recuperació del
Sall de Valencians. Estracta d'un ball comú a la zona del
Penedés i Camp de Tarragona, que va desaparéixer cap
a final del s,egleXIX. És, segons explica David Grau, un
ball molt atractiu per la seva coreografia, que té fins a
set evoluclons coreograflques diferents I que acaba
amb una torre. És aquesta última evolució, la torre.Jaque
s'independitza de la resta del ball i dóna lIoc, seqons les
hipótesis, als actuals castells. Oe let, durant uns anys els
castellers eren coneguts, segons la documentació que.
se'n conserva, com els valencians, tot i que durant una
época van conviure castells i Sall de Valencians.

És un ball molt documentat que actualment es fa al
Vendrell, a Reus i a Tarragona, amb diferents variants. El
de Vilanova prenorá coses d'aquests tres' balls ide la
propia documentació. Pel que fa a la.rnúslca, s'ha recollit
de l'Arxiu Parroqulaí de Sant Antoni una moixiganga
(dilererít de la de la Geltrú), i un toc de castells antic que
s'utílítzará per al nou ball.

Per al president de l'Agrupació ja tocava tornar a
recuperar balls que no estan encara Inclosos en la
cercavlla. Encara queda algun ball més, propi de la zona,
que es podría tirar endavant de nou. Si s'ha escollit el Sall
de Valencians és per la seva riquesa coreoqráñca i també
perque permet la participacló de molta gent, tantacom
es vulgui rnentreslgul de vuit en vult. Nosaltnis mirarem
de fer una ball de 32'0 40 persones. O'aquesta manera,
l'Agrupació també podrá donar resposta a les lIargues
llistesd'espera d~gent que vol incorporar-se a lacercavila.

Unes 40 persones
prendran part

en la representació
satírica


