
ELBALL DE CERCOLETS

El Ball de Cercolets, Vilanova i la Geltrú elpodriem
considerar com un ball que prácticament va ésser
recuperat de 1'antigor.

L'Agrupació de Balls Populars
en el seu afany de recuperar tots
aquells balls que un dia o altre
s'havienrepresentato bérealit-
zata Vilanova, várem trobar que
ladarrera vegada que aquest ball
s'haviarealitzatera per la Festa
Major de 1934 el primer diu-
menge d'agost, conjuntament
amb 17ballsmésenaquellaFes-
ta Major de la República.

Després d'un llarg paréntesi
d'aparició d'aquest ball varem
posar-nos a treballar per recu-
perar-lo, aquestfinalmentes va
estrenar per les Festes de St.
Pere de 1982. Val a dir que per
poder fer la recuperació várern
contar amb un illustre sitgetá
anomenat Ramon Aliaga que
hores d' ara encara participa ac-
tivament en el seguici festiu de la
seva vila. Aquest senyor ens va
donar tota la seva saviesa del
Ball per que el podéssim incor-
porar a la nostra Festa.

En la documentació trobada perl' entitat ve-
iem que aquestBall podríemanomenar-Io de
la lluita del béidelmal, tanmateixcomelBall
de Diables,enquefinalmentsempreguanyael
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bé, i tambépodríemrelacionar-locom un ball de
significació agrícola, possiblement un dels més
andes de tot el Gran Penedés, ja que tenim
noticies escrites de la seva existencia al s.XVIl.
El vestuari deis Cercolets consisteix en pantalons
blancs, espardenyes de vetes blaves i vermelles,
camalls vermells o blaus amb picarols, cos de

Vers de l' ángel:

Verge Santa de les Neus
per sempre sigueu alabada
vulgueu que l'any que ve
torneu a fer la bailad a

camisa blanca, mocador de pit travesser de
colors, faldilletes blaves o vermelles i faixa ver-
mella o blavafentjocamb lafaldilleta; tots porten
un cércol, en els darrers anys era de fusta de caixa
d'arengada, darrerament són de "tub de
fergondul" amb cintes de colors i flors.

EL nombre de balladors és de vuitnoies, un ángel
i elmajoral (Lucífer).

La música d'aquestBalla Vilanovainormalment
a totel Garrafes tocaamb flabiol, si béa voltes
també l' acompanya el sac de gemecs.

Els balladors formen dues rengles de quatre amb
els bracos enlairats aguantant amb les mans els
cércols, llavors el majoral davant d'ells els hi
dirigeix el vers, acte seguitels cercolets inicien la

.passada vuit cops,ja que en cada unad' aquestes
la balladora recita un vers.Cada cercolet abans
d'iniciarel seu versfa un saltet passant el cércol
com si saltés a la corda del davant al darrera i del
darrera al davant. Un cop tothom ha di t el vers les
balladores es queden d'esquena al majoral, a
l'escoltard'aquestun versofensiu per la patrona
de la vila, un cop finalitzat aquest es realitza la
barreja, que consisteix en creuar-se I'un amb
l'altrefinsquetomenal seullocd'origen. Uncop
finalitzada aquestapart del ball ve una de les
coreografies més boniques, és l' anomenada "la
Bota". Els cercoletsinicien dones la part en que
cedeixen la punta del seu cercol a la balladora
que tenen al davant iniciant llavors un moviment
de cargol que condueix a la construcció de "la
Bota", arribat aquest moment el Maj oral es situa
sota dels cércols creuats i l' ángel s' enfila al
capdamuntperdirel seu versoFinalitzadaaques-
ta part desfan "la Bota" al revés de com l' havien
iniciat; quan el primer cercolet arriba al seu lloc
inicial es comenca a fer el pont passant les
balladores per sota dels cércols.
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