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Els balls parlats
Albert Palacín i Artiga

Justificació literària
Jo diria que en la recerca, estudi i 

edi ció dels nostres balls parlats hi ha 
hagut un abans i un després des de pri-
mers d’abril de l’any 1990. Es va cele-
brar en aquestes dates el I Congrés de 
Balls Parlats a la Catalunya Nova (Tea-
tre Popular Català), que tingué lloc 
a la Facultat de Filosofia i Lletres de 
Tarragona. S’hi presentaren ponències i 
comunicacions sobre diversos àmbits de 
la temàtica. Molts professors universi-
taris, estudiants, investigadors i entitats 
de casa nostra i de fora intervingueren 
en el congrés. Les aportacions s’edita-
ren al cap de dos anys.

Així, doncs, els balls parlats, dintre 
el gènere del teatre popular, ja no seran 
més un gènere menystingut i poc apre-
ciat. Ja no parlarem més d’una època 
de decadència literària, perquè la pro-
ducció popular, si bé sovint restada inè-

dita i oblidada, recobrarà la seva carta 
de naturalesa. En tindran cura tots els 
investigadors, els d’abans i els de des-
prés del congrés d’ara fa vint anys. I avui 
tenim el goig que un il·lustre vallenc, 
Lluís Maria Moncunill, hagi col·locat 
en el lloc d’honor una d’aquestes peces 
precioses del teatre popular, el ball antic 
de la Mare de Déu de la Candela.

Val a dir que, en aquest gènere, l’Alt 
Camp és una de les comarques més pro-
lífiques, com ho són el Tarragonès, el 
Penedès i el Baix Camp. I, a partir del 
congrés de l’any ’90, els de la Conca de 
Barberà hi vam posar també el nostre 
granet d’arena. Una mostra és el ball de 
Sant Pere Ermengol, del mateix autor, 
el vallenc Marc Fusté, també conegut 
com a Marquet de la Dona. I que consti 
que un dels primers balls editats, encara 
que normalment restaven inèdits, l’any 
1914, va ser el Ball de la Mare de Déu 

de Rocallaura, això sí, escrit per un 
vallenc, aleshores rector de Rocallaura, 
Mn. Ramon Piñas.

Balls populars: 
nom i descripció

Quan parlem amb un profà en aquest 
tema –i val a dir que tots ho som una 
mica–, una de les coses que més li xo -
quen és l’expressió aquesta de «balls par-
lats». Com es menja, això? En Lluís M. 
Moncunill estudia en el seu llibre tota 
la dificultat de la qüestió. El moviment 
coreogràfic de moltes escenes, el cant o 
recitació que acompanyen aquests balls 
poden justificar aquesta denominació.

Recentment vaig assistir a la represen-
tació, a Albinyana, del ball de Sant Bar-
tomeu. En un escenari simple però ben 
organitzat, a l’aire lliure, els actors fan una 
sèrie de passos, acompanyats de música 
de grallers. Hi ha també un ball, que fa 

Amb motiu de les magnes Festes 

Decennals de la Mare de Déu de 

la Candela, el dia 3 de febrer d’en-

guany es va estrenar a Valls (a l’es-

glésia arxiprestal de Sant Joan) la 

representació del Ball de la Mare 
de Déu de la Candela, en la seva 

versió antiga. Aquesta representació 

es va repetir els dos dies següents, 

sempre amb gran èxit. Per això 

hem demanat a un estudiós del 

tema (resident a Montblanc) que 

ens facilités un resum de la presen-

tació que va fer de l’edició de l’es-

mentat ball a cura de Lluís Maria 

Moncunill i Cirac –edició englobada 

dins el llibre titulat El ball antic 
de la Candela dins la tradició 
dels balls populars parlats–, 

acte celebrat a la capital de l’Alt 

Camp per l’octubre de l’any passat. 

Heus ací l’esmentat resum.

Un moment del ball de la Mare de Déu de la Candela FOTO: ALBERT PALACÍN
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molts anys que es representa a Salomó, 
el ball del Sant Crist, en què la dansa i la 
música tenen un paper excepcional.

En la recuperació dels balls, és clar, 
el text de vegades es retroba en un qua-
dern, però la música i la dansa són més 
difícils de trobar. Val a dir que Joan 
Amades transcriu molts d’aquests pas-
sos o balls, com també algunes parti-
tures de música.

Característiques
La principal característica dels balls 

parlats és la unió de l’espectacle amb la 
música i la dansa. El ball parlat es dife-
rencia del teatre convencional en mol-
tes coses. Una és que els actors actuen 
gratuïtament. Si de cas, en ocasió de 
les festes, van per les cases al llevant 
de taula, tal com trobem en la novel·la 
Vilaniu de Narcís Oller, per recaptar els 
donatius que els ajudaran a pagar les des-
peses dels balls, com ara el lloguer dels 
vestits o el muntatge del cadafal. I quan 
s’acabi la festa aniran a la vora del riu 
Francolí a fer tots plegats un bon dinar.

També el personatge que representa 
el dimoni té, en alguns balls, la feina de 
recaptador, entre els espectadors, al mig 
d’una plaça o d’un carrer. I pobret d’aquell 
que es mostri guino o avar, perquè el petit 
diablet ja el pentinarà, com passa en el 
ball de la Mare de Déu del Tallat.

Origen
L’autor del treball que presentem 

recopila tres opinions sobre l’origen 
dels balls parlats. Poden venir del tea-
tre clàssic, o bé dels misteris medievals, 
o bé del teatre del carrer. 

A continuació cita, dintre la Catalunya 
Nova, les comarques més riques en balls 
parlats, cosa a què ja ens hem referit 
abans. Val a dir que en cada una d’aques-
tes comarques hi ha algun centre d’estu-
dis i recerca que se n’ocupa.

Segons l’historiador reusenc Pere 
Anguera, el ball més antic és el de la 
Mare de Déu de Misericòrdia, docu-
mentat en l’any 1683, i diu que els balls 
parlats arriben a representar-se fins a 
començaments del segle xx.

Una altra cosa és que actualment, 
amb la revalorització d’aquest teatre 
popular, es van representant de nou. 
Així esperem que es pugui tornar a 
representar, després de tants anys, ara 

que tindrem el text a cura d’en Lluís 
Maria, el ball de la Mare de Déu de la 
Candela.

Música, cant i dansa
L’autor ens recorda que la música 

dels balls parlats servia per a separar les 
diverses escenes de l’obra. Quan parla de 
l’estructura de la representació, descriu 
cinc escenes. En els interludis és quan hi 
devia sonar la música, la qual de vegades 
era molt simple, com ara la que s’execu-
tava tan sols amb un violí. Recordo que, 
en la descripció dels balls de l’Espluga 
de Francolí, encara vam aconseguir de 
gravar la música de violí d’un ceguet que 
tocava. A Valls, l’última vegada, fins ara, 
que s’hi va representar el ball antic de 
la Mare de Déu de la Candela (que fou 
en l’any 1891), la música anà a càrrec de 
l’orgue de l’església de Sant Joan.

De vegades hi ha petits cors d’àngels. 
Així, en el ball de Sant Pere Ermengol, 
acompanyen el protagonista quan el pen-
gen a la forca. També, en el martiri de 
Sant Bartomeu, hi intervé un petit cor 
d’infants-àngels que amb llurs versos reci-
tats o cantats ens acosten a la música.

L’autor del llibre recorda la dificul-
tat, ja esmentada anteriorment, de la 
recuperació de la música i de la dansa 
si no es troba cap testimoni oral, perquè 
el text es pot trobar escrit en un qua-
dern, però trobar una partitura musical 
ja és més difícil.

L’escenificació
Lluís M. Moncunill ens diu que hi 

acostumava a haver un director de la 

representació, persona culta que sabia 
llegir i escriure. Generalment era el 
rector o el vicari de la parròquia o de 
vegades un mestre de minyons. Recor-
dem que es tractava sovint de balls 
hagiogràfics, és a dir, sobre la vida i 
miracles d’algun sant o d’alguna advo-
cació mariana.

En les representacions no hi tenien 
cabuda les dones. En cas de figurar-
n’hi alguna, com passa amb la Mare de 
Déu, calia que la representés un jove, 
no pas una noia. Era una característica 
de l’època. 

Marc Fusté o Marquet de la Dona 
(nascut a Valls l’any 1801), a part de ser 
autor de la lletra de molts balls parlats, 
es prestava també a preparar l’attrezzo, 
el vestuari i fins i tot a dirigir l’obra. La 
majoria dels actors, gent del poble, molts 
dels quals no sabien llegir, s’aprenien el 
paper de memòria, malgrat que de vega-
des era en llengua forastera, i la pronún-
cia d’algun mot es distorsionava o feia 
que es transformés en un altre, a causa 
de no entendre’n el significat.

Cloenda
Congratulem-nos, doncs, de tenir 

editat el text antic del Ball de la Mare 
de Déu de la Candela, escrit proba-
blement l’any 1854. Naturalment això 
facilitarà la seva escenificació pròxi-
mament i així augmentarà l’enllaç de 
les generacions actuals amb les gene-
racions passades que ens han transmès 
la llengua, l’art i la cultura. u
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Detall del ball de la Mare de Déu de la Candela


