
EL BALL DE MALCASATS

Aquest article pretén donar a conéixer un deis balls
parlats que es representaren amb tota normalitat el
segleXIX i inicis del segleXX i que desprésd'un llarg
paréntesi es va representar per darrera vegada a la
FestaMajorde la Geltrú el 1959.

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

Avui en dia encara es conserva i es realitza amb tota
normalitatuna variantmolt similar d'aquestball i éselque
esrealitzaaTarragonaanomenant-lo pero,ball deDames
i Vells, essenttambéun ball burlesc,satíric i obscé,

participants, i aquest és el moment en que tots plegats
efectuenlapart dansadadelhall, passantseguidamentla
següentparellaaefectuarelmateixprocés.Joan.Amades
ensdiuqueeldüllegeramoltbaix,desostregrolleribarroer
sensearribar pero a'ser indecent,", ~

Les autoritats contestavena lesparellesmiciant el tom
el jutge que solia donar-los bons consells i apaivagar-
los, dins d'unpla mésomenysjurídic i legalista, mentre
que el rector els aconsellava sota un punt de vista
moral; I'agutzil en canvi, tot erarabia i fúria i els volía
portar a tots al "cuartelillo" com amínimo

EIs ballarins anavenvestits amb robes llampants pero
vestits apoder ésserdemanera ridícula expressament.

La importancia que tenia al segle passat el teatre de
playa ho demostra que per la FestaMajor deVilanova
deI'any 1860varen sortirmés dedissetballs, deisquals
set eren la plena escenificació teatral de playa, aquest
eren, el ball de Manrique el Trobador, el ball de la
Rosaura, el ball de Sebastianadel Castillo, el ball de
SantaMargarida i com no, el ball deis Ma1casats.

JoanAmadesensdiu enelseuCostumariquel'argument
del ball deis Ma1casatsés el d'uns matrimonis que es
presentendavant de les autoritats perqué elsposin pau
oelsdivorciin. Lesparelleserensismatrimonis decaire
social molt divers, normalment acostumatsaésser,un
pagés,un menestral, un barber, un cavaller, un mariner
i un notari i les seves dones respectives, aquestes
normalment eren representadesper persones de sexe
masculí apoder éssersenseafaitar i fumantun cigarreta.

Com que la procedencia de cada parella era diversa
s'acostumavena sentir expressionsde tota menai per a
totselsgustos,acadatom laparella reconciliadao no, se
situa enmig de les dues fileres que formen els altres
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Segonsesrecull del quadem n"1del'Escola deGrallers
de Sitges, diu que un cop finalitzada la representació
amb la reconciliació de les dues parts sense reny o
amenacesentrelesparelles,esfinalitza ambunaballada
conjunta d'una sardanai 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 quedansavenla Provana". Aquesta parella
era la que tenia més gracia.

Pel que fa a la música hem trobat una referencia al
CostumariCatalávolumn''I, queacontinuació detallem.

Enquanalsparlamentsfem esmentaunaversió recollida
aBleda el 1904i publicada alllibre sobretradicions de
VilanovailaGeltrúel1989perl'Ajuntamentde Vilanova
i la Geltrú (Carme Silvestre, Lourdes Cortada).

Tomas Álvaro iJuncosa



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

BALL DELS MALCASATS DE SIS DAMES YSIS VELLS SENYÓ VICARI, BATLLE yA GUTZIL

Caballé y la sevadama,
Pagés y la pagesa,
Notari y la seva dama,
Mariné y la sevamarinera,
Sabatéy la sabatera,
Gitano y la gitana,
SenyóVicari,
SenyóBatlle,
Senyó Agutsil.

Surt lo senyó Batlle tot pasejanse per lo tablado y diu
Silencio demano á tots
homens,donasy companyasi esteuatensoiréu
un pas de rahons y barallas.
Sentiréu'ls mal-casats
com disputan, vaya, vaya
de una part vos ferán riure
y ben pensat vos ferán llastima.
Tots volen tenir rahó
y tenen culpa sobrada
'sbarallen com áximplets
'1mateix que la canalla.
Setractan molt malament
y 's diuen paraulas malas
'ls uns se tractan de dropus
altres 's tractan de lladres,
altres de mal-gastadós
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 '1bastó
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
aquestainfelis canalla.

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,sabréuque soch l'Agutsil
per ordre del senyó Batlle
tots teniu de compareixe
á verbál aquestatarde
senyós teniu que obehí
que'l senyó Batlle os demana
comensanpel Caballé
y acabantper la gitana
abansde comensa'l verbál
farém una altre pasada
musichs poseus á tocá
que'l'anem ácomensá.

MÚSICA

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

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

Vicari
Jaestich cert, mer l'hi vull di
cuan l'hi vagará una etona
un casqu'es molt important
molt útil y necesario

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

Melodia del Ball deis Malcasats deVilanova i la Geltrú
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