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Les Danses

/

Es potser el ball Inés selecte i delicat dels ballets popu-
lars catalans recollits fins avui. La seva tonada, d'una

Iínia melódica altament exquisída, i els seus moviments,
graciosos i elegants, li donen una distinció senyorívola no
gaire cor rent en elsdocunlents populars. Té la curiosa
particularitat que el ballen un fadri amb dues donzelles
albora, cas únic en els ballets populars catalans fins avuí re"
gistrats. si bé es troba en algunes danses de saló forasteres.

Havia estat ballat aVilanova í la Geltrú els díes de
Carnestoltes a la tarda al míg de la placa. Dies abans el
baIlador es comprometía el ball amb les balladores i, arri ..
bat el dia de la dansa, anava a cercar les balladores a casa,
primer runa, í del brac d'aquesta anava després a casa de
l' altra sense que la segona se' n donés per enutjada, i tots
tres feien cap a la placa í es lliuraven joiosament a la dansa.

La dansa és formada ·per dues parts: la primera, tota
cerimoniosa i delicada, plena d'una excelsa gracia i suaví-
tat, que és la que constitueix la veritable dansa i la que
dóna al ball un marcat carácter cortesá de delicat bon gust
í fina exquísítat. La segona part és un galop esbojarrat i
alegroí que dóna al ball Iesomía carnestoltesca i que ni per

.. la seva melodía, si bé graciosa, molt inferior en qualitat a



la de la dansa, ni per la seva avalotad a coreografía, no té
:;:res a veure arnb la primera part .del ball. Aquest galop

ha estat afegit a la dansa en data relatívarnent moderna,
quan el ball descendí deIs salons cortesans a la placa i
deixá el seu caient senyorívol per a convertir' se en ballada
de Carnestoltes.

Les danses Ioren ballades fins a la darreria del segle
passat, Cap a Ilurs darrers ternps havien perdut el carácter
de sa espectacle i havien caigut en íranca degeneració. Hom
apedr egava amb confits els balladors fins al punt de cobrir-
ne el sol de la placa i ter difícil el ball. Hom calcula va la
importancia del Carnestoltes peI nombre darroves de con-
fits llancats a la placa en baIlar les danses.

- ~-- -- - -
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El bailador porta una balJadora a cada brac (fig. 1);

tots tres fan l'entrada sense seguir el ritrne de la música,
caminant amb naturalitat. Cada grup, quan passa pel da-
vant del públic per primera vegad a. fa un acatament de
salutació, consistent en una lleugera ínclinació de cos cap
endavant, i segueíx caminant. Un cop han fet l'acatament. .

tots els grups, esperen l'acabament de la melodia. El ba-
llador en els compassos 15 í 1(>- ha de rentr en cornnte 'le
posar les seves balladores al seu davant acornpanyant-Ies
amb els bracos. sense ell moure's de lloc, o sia tal com
van agafats, i queden amb els bracos enlaire (fig. 2). Co-
menea tot seguít la dansa, que consisteix en un punteig
sense saltar; el primer compás és marcat am b el peu dret
en direcció a l'esquerra: per a marcar el segon compás, el
peu dret passa al seu lloc i és l'esquerre que el marca en
direcció a la dreta, i aíxí successivament. EIs balladors i
les balladores, de seguida que cornenca la d an sa, han de
fer anar els bracos seguínt el ritrne del cos, i el ballador
va reculant. empaitat per les balladores (fig. 3). En arribar
al compás 13 el baIlador avanca i passa per entrernig de
les balládores, per a anar a parar al lloc on esta ven elles, i
elles fan el mateix per a anar a ocupar elIloc de llur balla-
dor, ~aíxí fan un encreuament. en el qual esmercen els corn-



passos 13, 14 i el primer temps del 15. En el segon ternps
d'aquest mateix compás comencen a girar-se en direcció a
la sageta (fig. 4), per quedar de cata en el primer temps
del compás 16, tan un acatament i tornen a ter la dansa.
La melodía es toca 6 vegades: dues per a l'entrada i quatre
per a dansar ~Acabades les quatre vegades de da nsa, el ba-
llador agafa les balladores pel colz.e. les quals posen
una má sobre l'espatlla del baIlador i es donen 1'altra
(fig. 5). 1 cornenca l'Allegro viu, que es baIla exactament
igual com un galop. i al compás 24 els balladors agafen les
mans dels bracos que sostenen pel colze i els fan donar un
giravolt (rísto) durant els compassos 25 i 26. Així s'acaba la
dansa.

BIBLIOGRAFlA. - Amades: Les Danses, Pujol-Amades. Diccionari.
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LES DANSES DE VILANOV A

Dues noies per un fadrí
toquen en les danses que ballem aquí .
10 vull ballar
les danses de Vilanova
que soc un fadrí jove
i amb moltes ganes de poder triar
la més bonica donzella per festejar

Dues noies per un fadrí
toquen en les danses que ballem aquí
Vaig a cercar
la noia que més m' agrada,
dues a la vegada

( .
d'amor 19Ualmon cor fan bategar:
doble parella tindré per anar a baIlar.
Dues noies per un fadrí
toquen en lasdanses que ballem aquí.
La Montserrat
és fresca com una rosa
pero la més formosa
quasi diria que és la Trinitat. .
la no sé on soc ni de qui estic enamorat.

Dues noies per un fadri
toquen en les danses que ballem aquí.
Si 1'una em plau
perqué és tan esvelta i bruna, .
l'altra esgrimeix tot d'una
son cabell d'or i son esguard tan blau,
que Amor amb doble cadena em fa son esclau.

Dues noies per un fadrl
toquen en les danses que ballem aquí
Pobre de mi
.que vaig mig a les palpentes,
sento músiques lentes
que m'estremeixen el repós més fi,
per mor de dues donzelles que em fan glatir.

Tra-la-ra-la, la-ra-la-ra, etc.

Peu lleuger, cor esquiu,
l'una riu i l'altra plora;
peu lleuger, cor esquiu, .

r l'una plora i l'altra riu.

Ai.. ninetes del meu cor,
no fugiu pas de ma vora.
Ai, niríetes del meu cor,
repartiu-vos mon amor.


