
L'actualitat: Carnaval 2000

,
CUPERACIO.

D'UN BALL
j

LAR

"EI ball deis Malcasats és una variant

del de Dames i Vells

I'un i I'altre vénen a tenir

el mate ix argument:

uns matrimonis malavinguts,

que es presenten davant de les autoritats

perque els posin pau o els. divorci"in."

Costumari cctoié, de J.Amades
L'AgrupaclÓ recupera eL oaLL deLs HaLcasats (foto cedlda per
L'Agrupacló de oaLLs popuLars)

Una de les novetats més desta-
cades que presenta el Car-
naval de Vilanova i la Geltrú en

la seva propera edició és.sens dubte,
la recuperació del Ball deis
Malcasats, un ball que feia més de
quaranta anys que no es feia a la
nostra ciutot. La idea va sorgir en el si
de l'Agrupació de Balls Populors. dins
la seva trolectórlo habitual d'anar
ampliant el seu repertori de bolls,
Pero en aquesta ocosió. enlloc de
triar lórnblt de la Festa Major per
estrenar la pece. els de "1'Agrupa"
han cregut més oportú fer-ho durant
la nit del Dissabte de Carnaval.

La raó d'aquestaubicació en el
calendari de festes és prou evldent, El
Ball deis Malcasats és un ball parlat i
molt sotíric. Amb una passada molt
senzilla, a I'estil dun Serrallonga o
I'antic ball de Criades, els recupera-
dors d'aquesta dansa van pensar
que era millor dencoblr-lo dins els
actes de Carnaval de la ciutot, I més
si es té en compte que, amb la incor-
poració d'aquest acte, també hi ha
la voluntat d'ajudar a potenciar la nit
del Dissabte de Carnaval, una vetÍla-
da que es presta a un ball doques-
tes corccteristiques.

Pero, que és en esséncio el Ball deis
Malcasats? Tal i com diu l'Amades en
el Costumari Cata la, aquesta és una
dansa amb trets molt semblants al
ball de Domes i Vells, on els retrets
entre les parelles són el seu eix fona-
mental. Pero si en aquest darrer ball
I'argument gira entorn a raons per la
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diferencia d'edot entre uns i oltres.
en els Malcasats la base de la farsa
són les disputes rnotrlrnonlols.
Amades explica: "Les autoritats esta-
ven representades pel jutge, el rector
i I'agutzi/. Davant seu desfila ven
matrimonis de diferents estaments i
posicions soctots, caval/ers, menes-
trals, pagesos, propietaris, mariners i
gent d'oficis. El/ i el/a exposaven a les
autoritats un enfilal/ de greuges pin-
torescs i excéottics, per tal de provo-
car la rial/a de la genl".

El lIenguatge que s'utilitzova per
expressar les queixes era molt barroer i
irónlc. pero sense arribar mai a la
indecencia, Depenent de la parella
en qüestió, els greuges expressats eren
més o rnenvs. A voltes tenia la raó el
marit i a voltes la muller, Les autoritats
eren els qui repartien justicic. Així
dones, el jutge era qui aconsellava la
parella des dun punt de vista legalis-
ta, En canvi, el rector ho feia des de la
vessant moral.ll'agutziL generalment.
els volia tancar tots a la presó davant
de I'enrenou que organitzaven, Els
versets que expressaven les parelles
eren, la majoria, de transmissió oral, i
per cíxo era habitual que s'onés
modificant i alterant a través de les
diferents generacions, "D'altra banda,
també és molf probable que, a cada
I/oc on es representava, la I/etra s'a-
daptés a determinats personatges de
la vi/a, per tal d'escarnir-Ios i fer-ne un
retrat irónic, semblantment com fa el
sermó del Carnestolfes". (Sobre tradi-
cions de Vilanova i la Geltrú, de L.
Cortada i C ,Silvestre)

Com a teatre de playa, com es
coneixia aquests tipus de ball parlat
o dialogat. tenia una gran tradició a
la zona del Penedés i al Camp de
Iorroqono. Junt amb el deis
Malcasats, Vilanova i la Geltrú havia
comptat amb altres balls dialogats,
com el de Serrollonqo. el de Moros i
Crlstlons. el de la Rosaura o el de
Domes i vells, Tal i com expliquen
Lourdes Cortada i Carme Silvestre en
el lIibre Sobre tradicions de Vilanova i
la Geltrú: "Des de l'Edat Mitjana fins
al segle passat trobem en el folklore
popular nombroses manifestacions
teatrals de caire simplista i rudimen-
tari, convertides en espectacle de
carrer, placa, porxada o d'era, a

En totaL seran
15 pareLLes de

MaLcasats (foto
cedlda per

L' AOP)



base d'un argument, una acció i uns
dialegs o recifals amb danses i
acompanyament de música. Hom
pot cercar-ne /'origen en les primiti-
ves representacions religioses, tenint
en compte que 'les danses dialoga-
des més antigues són les que presen-
ten com a actors angels, diables,
moros i cristians, figures destacades
o accessottes de passos i misteris
medie vals, (Historia del Teatre
Cotoló. de Francesc Curet) ".

Acompanyava el dialeg una cerca-
vila de tots els integrants del ball, a
qui els seguia el so de lesgralles i deis
tabals mentre les parelles feien unes
passades molts senzilles.Al ser aques-
tes parelles representants de dife-
rents oficis i estaments socials, el seu
Ilenguatge i els seus greuges reflec-
tien la seva procedencia. D'aquesta
manera, també, el públic oient es
podio sentir identificat en major o
menor mesura amb els dióleqs i les
queixes. Enalguna de les variants del
ball, un cop totes les parelles havien
passat per davant de les autoritats
per expressar els seusgreuges, es feia
una bailado conjunta duno sarda-
no. Quan el ball lncloio la parella de
gitanos, aquests quedaven exciosos
del ball i dansaven La Pavana.

Dins la seva trojectórlo de recuperar
antics balls que es feien a la nostra
ciutat i que formaven part de la cul-
tura popular, l'Agrupació de Balls
Populars va valorar la possibilitat de
rescatar aquesta dansa, de gran tro-
dició i fortes arrels a casa nostra. Tot i

r ornb otxó. després de ser un deis balls
més coneguts de la cíutot. aquest va
desoporélxer. Hi va haver una única
representació uns anys més tard, al
1959, durant la Festa Major de la
Geltrú. Alguns membres de la parro-
quia el van recuperar durant la
diodo de Santa Maria.

Per a la recuperació del Ball, la gent
de "1'Agrupa" ha seguit els detalls
expressats en el Costumari, així com

la partitura de la música que slnclou
en les seves planes. D'oltro banda, la
voluntat deis nous organitzadors del
ball és que la peco sigui interpretada
pels alumnes de l'Escolo Municipal
de Música Mestre Montserrat.

Tal i com s'havia fet ja tradicional-
ment en el Ball deis Malcasats, és pro-
bable que hi hagi un intercanvi de
papers entre els dos sexes. O sigui,
que hi hagi hornes que facin de
dones i dones que facin d'homes.
Aquest és un punt que típic de la
dansa. Segons diuen Silvestre. i
Cortada en el Ilibre Sobre tradicions:
"Donat el caire comic de la represen-
tació, els vestits eren I/ampants i de
colors vius, encara que no de massa
qua/itat, i moltes vegades emprats en
diferents bal/s i aplicats a personat-
ges molt diversos. Aquí, caldria
assenyalar que, seguint el costum
que es donava a la Catalunya Nova,
el paper de la dona solia ser interpre-
tat per homes que vestien robes
femenines molt vistoses, pero de
manera torea ridícula, i moltes vega-
des amb un cert abandó i descuit
intencionats".En aquest senfít. Ama-
des recull en el Costumari que "no cu-
rayen gaire d'anar ben afaitats per tal
de dissimular I/ur sexe i no s'estaven
de fumar mentre feien el seu paper".

Les primeres referencies cronolóql-
ques de l'existencia d' aquest ball són
de I'any 1860, recollides en el' Ilibre
del Pare Garí. Sembla que el ball va
creuar el segle sense cap dificultat
pero, com amb la majoria dele-
ments de tradició popular, amb l'es-
clat de la guerra civil va desoporéi-
xer de la nostra festa. Després del
desastre només hi va haver una sorti-
da puntual, el 15 d' agost de 1959
durant la Festa Major de la Geltrú.
Ara, l'Agrupació de BallsPopulars tor-
nara a treure al carrer les desavinen-
ces de les parelles de Malcasats de
Vilanova i la Geltrú. Lo-elfo. pero, sera
en aquesta ocasió el dio 4 de more.
en pie Carnaval de la ciutat.~

LES NOVES PARELLES MALCASADES
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L'actualltat: C.arnaval 2000

el ball sortLrá la nLt de oLssabte de
carnaval (fotos cedLdes p'r l'AOP]

Cardenal
Batlle
Agutzil
Copelló
Indiano
Gitano
Bacallaner
Mariner
Regidor
Paborde
Burqés
Menestral
Sabater
Lleter
,Vilanoví

Sagristana
Dona
Dona
Majordoma
Cubana
Gitana
Bacallanera
Remendadora
Regidora
Pabordesa
Burgesa
Menestrala
Sabatera
Lletera
Geltrunenca
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