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LA RECUPERACIO DEL
BALL DE VALENCIANS

ti ••• bastara dir que per la testa de Vilanova de I'any 1860 van sortir la
Moixiganga, el ball de Cercolets, el de Gitanes, i el de Valencians ..."

Costumari 'Ceteté, Joan Amades (vol. 1,pago 521 i 523,
17de gener, Sant Antoni Abat)

El dissabte 29 de juliol, i dins els actes de FestaMajor de la ciutat, els vilanovins i lesvilanovines tin-
drem ocasió de conelxer un nou ball que s'incorpora al repertori de l'Agrupació de Balls Populars. Es
tracta del Ball de Valencians, I'antecedent directe deis castells. Per a tal estrena comptarem amb la
presencia de la Colla Vella deis Xiquets de Valls, la Moixiganga de Valls, la Muixeranga d'Algemesí i el
Ball de Valenciansde Tarragona - Esbart de Santa Tecla,que acompanyaran aquest nou ball vilanoví en
el seu debut.

l'acte s'iniciará a partir de dos quarts de vuit del vespre a la placa de les Cols. Durant la presentació
tindrem ocasió de contemplar les diverses parts de les que consta el ball i que s'enllacen una darrera
les altres. Així dones, contemplarem les evolucions deis balladors realitzant I'entrada, els
bracets, els molinets, 'la jota, la passada,I'estrella gran, altre cop la passada,I'estrella peti-
ta, la sortida (amb el mateix moviment que I'entrada) i finalment fa torre, figura
que dóna per finalitzat el ball.

David Grau,
Agrupació de Balls Populars

A~uest ball d'origen molt ~ntic
. es, segons tots els estudiosos

, del fet popular, I'avantpassat
directe deis "castells". Tant és així
que, antigament, es coneixien com
a "Valencians" els castellersfins que,
més tard, van passara denominar-se
"xiquets", fent referencia al su ori-
gen a la ciutat de Valls.

A Vilanova hi ha referencies certes
de la presencia d'aquest ball a rnit-
jans del segle passattot i que no se
sap si era executat per vilanovins o
per forasters. S'ha trobat a I'arxiu
musical de I'esglésiade Sant Antoni
una partitura que correspon a un
Ball de Valencians,consignat a la
nostra vila i que consta junt amb
d'altres balls, com la Moixiganga i el
Toc de Cas~ellsantic. Aquesta,parti-
tura es troba en el lIibre de música
del mestre Magí Sanl

ElBallde Valencians,tot i ~~e ésuna
dansa emparentada directament
amb les rnolxiqanques de carácter
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religiós és, per contra, totalment
profana. Constava d'una part balla-
da, amb diversescoreografies, i aca-
baya amb una torre final. Aquest
últim moviment és el que va anar
augmentant d'alcada i, finalment, es
va independitzar de la part dansada
per donar oriqen al qüe avui conei-
xem per "castells humans".

En quant al nom, la teoria més
acceptada és que en un principi era
un ball executat per personesprovi- .
nents del País Valencia, tot i que
alguns autors afirmen que deriva del
nom lIatí valens... els valents. En
aquesta línia, menció a part merei-
xeria la Moixeranga d'Algemesí, for-
mació que esta directament empa-
rentada amb el Ball de Valencians i
que confirmaria la teoria de !a pro-
cedencia del ball del PaísValencia.

En els temps de 'maxima esplendor
d'aquest ball era molt admirat per la
sevaespectacularitat i moviment, tal
.com consta en diverses notícies
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periodístiques
de l'epoca.
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Del ball que
pretenem
recuperar no
hi ha referen-
cies coreoqráfiques pertanyents a
cap variant vilanovina. Per tant, ens
hem de fixar en les coreografies de
carácter general consignades en
diversos treballs i publicacions que
s'han 'fet d'aquest ball, principal-
ment a les'cornarques tarragonines.
No en va aquest ball ja ha estat recu-
perat a Tarragona, Reusi el Vendrell
amb diversa fortuna.
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Partim, pero, de -la base certa d'una
música autoctona de la nostra ciutat
pertanyent a aquest ball. Enquant a
la torre podia ser de més o menys
tamany i alcada depenent de la
quantitat de components del grup i
e la seva disposició i habilitat. Pero
no acostumava a passar deis' res o
quatre pisos d'alcada.
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L'Agrupació de Balls Populars va
decidir ·enguany incorporar aquest
ball al seguici popular en la seva mis-
sió d'incrementar en el possible el
nostre patrimoni cultural i poder
donar opció a més persones a la par-
ticipació en les nostres festes, espe-

. cialment en la Festa Major. El ball el
compondrá un nombre no inferior a
24 persones.vdistribuídes en grups
de 8 sense comptar els més petits,
que participaran conformant la part
més alta de la torre final del ball.

El ball en la variant vilanovina cons-
ta de diverses parts: I'entrada, els
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bracos, la jota, I'estrella gran i les
estrelles petites, finalitzant amb I'ai-
xecament de la torre.

Des del darrer mes de desembre,
data en la qual es va posar a treba-
llar una comissió encarregada e fer
un estudi per tal de poder dur a I
apráctica el ball, fins avui mateix, a
l'Agrupació de Balls Populars s'ha fet
un intensíssim treball.

S'ha de tenir en compte que, tot i
que és una dansa molt documenta-
da pels estudiosos,hi ha escasses
reterencies coreoqrañques de la part
dansada i molt poques fotografies
de la torre. Aquest fet es deu a que
aquest ball va desapareixer de les
nostres contrades a finals del segle
XIX, tot i que ja es feia anys que con-
vivia amb els castellers als quals
havia donat vida, sembla ser que el
darrer Ball de Valencians va ser el
d'Arbeca, del qual se'n conserven
algunes fotografies deis anys 1925 i
1926 de I'execució de la torre,

Així doncs, a Vilanova comptarem
amb un ball antiquíssim pero que
s'ha adequat coreograticament als
nostres dies després d'un bon nom-
bre d'assajos, els quals van
cornencar el passat mes de rnarc,

La colla, com deiern, constara de 24
a 32 balladors distribu'its em grups
de 8 persones que s'ajunten per
construir la torre que dóná colofó al
ball després d'executar la part core-
oqráfica. El vestuari consta de cami-
sa i pantaló blancs, faldilleta curta
(tipus Ball de Bastons), dos moca-
dors creuats al pit (necessaris per fer

. la coreoqrafia), mocador al cap,
espardenyes i faixa gruixuda
(necessária per executar la torre).
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És, sens dubte, un ball popular
molt atractiu, tant en la seva part-
coreogratica com en la "castelle-
ra", que permet alcades i formes
variades, tot i que en principi
només s'executara la figura ano-
menada "torre" .

L'e,tudi i preparació básica d'aquest
nou ball ha estat féta pér una comis-
sió de I'f-grupació:'de Balls Populars
formada per: [oan Domingo, [osep
Miquel- Laso, Caries Hernández,

~[osep Lluís Enríques, Sónia Ribé, Pere
Arenas, Simó B'usquets i David Grau,


