
EL BALL n'EN SERRALLONGA

Forma part deis que han estat anomenats balls
parlats. Així es tractad'un ball ons'hi barrejael
text i larepresentacióteatral, amb música i dansa,
si més no, ens trobem davant d 'un dels anome- .
nats quadres histories documentats conjunta-
mentamb balls moltantics, pertanyents als segles
XVI i XVII, com el ball de diables, el de turcs i
cavallets, els ballsdevoluntarisd' Africa,el de
malcasat imolts altres.elsqualssernblen derivar
directamentdelsentremesosmedievalsques'or-
ganitzavenambmotiu de la processódeCorpus.

Es troba extes per tot Catal unya, amb les variants
própies de cada poble. Pel que fa referencia a les
comarques del sud del Llobregat, l' anomenada
CatalunyaNova, es localitzasobre total Penedés-
Garraf, al Camp de Tarragona, al Priorat i a la
Conca de Barberá.

El ball d' en Serrallongael que pretenia escenifi-
cara la playa era la vida, aventures, empresona-
ment i mort del bandoler Joan Sala i Ferrer
conegutcoma "Serrallonga", el qual va "exercir"

com abandoler entre els anys 1622 finse11633,
en que fou ajusticiat. En el fons tenia totes les
caracteristiques que afavorien la idealització per
part del poble, així era considerat el bandoler

, amic del poble, el seu defensor social ja que
s' oposavaals poders nobiliaris, aquestaactitud li
pressuposael ser considerat un personatge lle-
gendari.

En aq uest sentit, amb l' arribada deis renaixentis-
tes, concretament amb I'escriptor Víctor
Balaguer, -elqual feu unaadaptacióteatral sota
el títol de "Don Juan de Serrallonga o los
bandoleros de las Guillerías"- obra en la qual
elim iná la concepci ó de Serrall onga com al' au~
téntic !ladre que fou, i el representa com un
personatge noble defensor deIs interessos del
poblci lluitadorfins a la fi pelscatalans.

El ball en si es pot representar en diferents
versions: una en la que el bandoler escolta els
"mérits" deis diferents aspirants a entrar ala
quadrilla icada cop comenta el parlament efec-
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A la fotografia d'esquerra a dreta i tenim: Daniel Domench, Aleix Isern, Josep Manel Laguna, Jordi.Serra, Gemma
lila, Jim Juncosa, Joan Oliá, Caries Serra, Llorenc Torner, Emilio Vazquez iMarc Dornenech, i els grallers Xavier
Saumell, Joan Fatreras i Josep Pascua!. (Festa Major de Vilanova i la Geltrú 1990) Foto arxiu Agrupació.
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