
BALL DE PASTORETS
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En principi hom podría considerar el BaIl de

Pastoretscom una variant distinta del Ball de

Bastons, enquetotsdostenencomelementpeculiar

l'acció de picar amb els pals, encara que, la

diferenciavedonadaperla llargadad'aquests.D'altra

bandatant la indumentariacom la coreografíadel

Ball presentenunanotablediferencia.

L'Agrupació de BaIIs Popularsamb e~ seu gran

émfasi per recuperar tots aqueslls Balls que es

realitzaren a la Festa Major de Vilanova, el va

recuperarel 1980, i a partir de llavors han anat.
sortintambregularitaten tot~ les FestesMajors de

Vilanova i la Geltrú, així com ales Festesde Sant

Perei FestesMajorsde SantJoanenelsanysenque

existíaunacercavilaorganitzadaper l'Associacióde

Veins. Tanmateixcal afegir que també s'ha actuat

fora de Vilanova, pero en comptadesocasíonsaixí

per exemple s'ha anat a Vilafranca del Penedés,

Barcelona,Sabadelli en d'altresindretsdel País.
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Quanintentembuscarl'origendelBaIl, diríemqueés

evidentel seusignificat agrícola.EIs balladorssón

noís/esde 12 a 18 anys,a les ordresd'un majoral,

piquenaterra amb els llargs bastonsen un símbólic

intent de fertilitzar la terra; el ball actual constade

váries parts entre les quals destacala de recitar

versosrelacionatsamb l'ofici de pastoro bé ambel

poble.

.... _.

................

.. ............ __ ..

El vestuari del Ball de Pastoretsés el següent:

camisablanca,armilla blancaamb flors vermellesi

blavescosidesal damunt i faixa vermella, pantaló

blancamb vius vermells i blausal costats,mocador

de Saragossao de castells al cap, cama1lsamb

picaroIs,el majora!portabarretdepalla, duentambé

un sarró i una carbasseta,les espardenyessón

d'espartamb vetesvermelles í blaves, el bastó és

gruixut i revingut pintat de vennell. Tambéporten

El cert és que és una dancamolt estesaper molts

indretsde Catalunyai fins hi tot per paisosno molt

propersa nosaltres,a ta1Id'exempleen trobem al

país Base(a la TrobadaNacional de Bastonersde

Montblanc va actuar un grup que precisamentera
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unabarrejaentrePastoretsi Bastons".Quantparlem

de la nostracomarca,millor dit de la gran comarca

conegudacom el Penedéstrobemqueaquestball es

realitzaen diferentespoblacions:Vilafranca (1802),

Sitges (1858), Vilanova i la Geltrú (1862)

(ORRIOLS i ROIG; Diari de Vilanova).

una bassetjaamb la qual els pastoretsen diferents

momentsfuetegenfortamenttantel terracom el buit

de l'espai.

Per la Festa Major de Vilanova s'incorpora a la

indumentaria una herba agafada al cap amb el

mocador,conegudapel nom d'alfábrega,

Semblaser que el Ball de Pastoretsva anarsortint

ambintermitenciaper lesFestesMajorsdeVilanova,

així donesa partir del 1927sortirenamb nonnalitat

cadaany fins el 1936;es tornen a incorporara la

festaa partir del 1940a intervals,tot i queel grup

"Coros y Danzas"de Vilanova el feu sortir per les

cercavilesde la festaen aquellsanysquei mancava

el BaIl, aíxó passavaa les darreriesdeIs anys 70.

En parlar de la coreografíaem seria difícil poder

plasmarels diferentsmovimentssobreel paper,ja

queenl'actua1itattenimaparellsqueenspodenservir

millor per poder explicar les diferents evolucions

deIsballaires,comésperexempleel video,tot i que

a tall d'informació intentaré explicar com es

desenvolupael Ball:



''El BaIl té diferents parts: l'entrada, la

passada,la carena,la bóta,passadai parlaments.BIs

balladorsestandividits en duesrangleresencarades

i ~ mica distanciadesI'una de l'altre, per tal que

l'espaiquerestaentrelesduesserveixid'escenaride

l'acció. Quanesfa la carenaeIsBaIlairesfanrepicar

el bastó a terra i els bastonsper sota les carnes

aixecades,de fet colpeigen aterra amb el bastó

ritmicarnentfíns quela músicaeIsmarcael moment

desaltar,cosaquefan quatrevegadesdonant-secops

amb eIs garrotsper sota les carnes.Bn el moment

deIsparlamentses separenen renglaon estroben i

el pastoretquehadeparlarsesituaenl'espaicentral.

El pastoretabansde parlar, dóna un cop amb el

bastó al terra i fa espategarla bassetja,llavors el

pastoretdiu aqpellversvilanoví quediu: - La puput

ja no canta a la muntanya..- El majoral quan el

responfa petartambé-labassetjaEIs parlaments
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fínalitzenamb el rabadáo pastoretméspetit en que

diu aquell vers: - ei, ei, ei, no correu tant...- i tot

seguítes fa el ba1lque consisteixen fer la barreja

fins que cadabaIlador arriba al seu Iloc, Després

aquestsseguint la tonada fan el cargol que acaba

amb la bóta, on el rabadás'enfílaráper dir el seu

versoA continuacióesdesfáel movimental revésde

coro s'baviafet."
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L'instrumentqueacompanyael Ball en l'actualitatés

el sac de gemecsi el flabiol; en els darrersanys,

amb els mateixossonadors,el Simó Busquets,coro

a manxaireiel PauOrriols, coroa flabiolaire.En els

primers anysde la recuperaciól'acompanyamentel

feien els grallers Xavier OrrioIs i Paquita Roig.

D'altra banda,afegir queen comptadesexepcionsel

Ball fou acompanyatperun grall, instrumentutilitzat

pel"cardona" conegutpopularmentpel"Cardo".

Josep Tomas Alvaro i Juncosa


