
El folklore festiu d’una comunitat
reflecteix en bona mesura la seva
història. Les representacions de
teatre popular que tenen com a
protagonistes els enfrontaments
entre musulmans i cristians pouen
de les relacions i també dels con-
flictes que al llarg dels segles han
afectat els països de la Mediter-
rània. El moro és, a la nostra tra-
dició, «l’altre» per excel·lència, és
l’enemic, però també el referent
cultural de la diferència més pro-
per. Els temps del domini musul-
mà i també el de les relacions co-
mercials amb aquest poble han
marcat el nostre passat.Així, des de
l’època medieval, una temàtica
abundant tant en el teatre festiu de
les grans solemnitats com en el
cicle del Corpus i de les festes
majors són els enfrontaments entre
cristians i musulmans. Les repre-
sentacions que, genèricament,
podríem anomenar de moros i
cristians, sigui en forma d’esceni-
ficació d’una batalla o de dansa
representativa, són prou apreciades
pels promotors de les festivitats.
Figuren l’enfrontament entre el bé
i el mal, explicitant aquest darrer
en un referent que és proper i
força comprensible per al poble:
els turcs que dominen la Mediter-
rània, els moros que ataquen les
poblacions de la costa.

El pes de la guerra i de l’exèr-
cit és essencial en la configuració
d’aquest teatre popular, especial-
ment pel que fa als entremesos en
la Baixa Edat Mitjana catalana. Ai-
xí, l’estat militaritzat que emmarca
tot el segle XV i, en definitiva,
una relectura militar dels ensenya-
ments i continguts religiosos, seran
el marc en què es desenvoluparà
aquest teatre de moros i cristians.

Religió i militarisme es donen,
doncs, la mà per configurar al llarg
del Quatre-cents un excepcional
document viu de la teatralitat
medieval al carrer. Un carrer que
era en contacte directe amb la
guerra, en emprar ocupacional-
ment una part important de la po-
blació. En aquest context, el miles

Christi, el soldat de Crist, la vida
del cristià com a combat contra
els infidels, era un personatge per
ser explotat dramatúrgicament.
D’altra banda, l’ús festiu de les
companyies de soldats –denes i
cinquantenes, integrades per mem-
bres d’una mateixa confraria d’o-
fici– serà comú fins ben entrat
el segle XVII. Aquestes desfilen,
acompanyades de música, realit-

zant diferents exercicis i disparant
les seves armes.

En el marc dels Països Catalans
les primeres notícies de l’entremès
en què els cavallers cristians –en
alguns casos acompanyant sant Se-
bastià– lluiten contra els soldats
turcs són les de les ciutats de
Barcelona el 1424,Tortosa el 1432
i Tarragona el 1436, tot i que en
aquesta darrera localitat els cava-
llets ja surten el 1383. És el dua-
lisme en què es fonamenta la
creació de l’entremès medieval, en
el qual els personatges del bàndol
del bé esdevenen els prototipus
d’un comportament encara abso-
lutament vigent en la societat de
l’època: el del guerrer. En aquest
sentit, ja som al davant d’un espec-
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tacle intrínsecament d’una notable

complexitat, que suposa la plena i

total introducció de l’acció en el

teatre del cicle del Corpus, les

festes majors i les solemnitats fes-

tives. Així, els entremesos empra-

ran tot un seguit d’estris i efectes

especials adients per subratllar

aquesta teatralitat al carrer, algun

dels quals perviurà fins als temps

presents.

En aquest sentit, els guerrers

cristians acostumen a figurar caval-

cant uns cavalls de cartró pedra

que arribaran fins a l’actualitat

i que, com a elements aïllats amb

la morfologia de genets, són este-

sos per una àmplia geografia inter-

nacional. Fixem-nos que l’apro-

piament del cavall en els temps

medievals i la significació amb el

bàndol cristià és, d’entrada, una

clara opció esbiaixada i partidària

d’aquest xoc entre pobles dife-

rents, sobretot en uns moments

històrics en què els turcs con-

queriran Constantinoble el 1453

i enfonsaran l’Imperi bizantí.

Aquests cavallets amb genets figu-

rats han acabat esdevenint un dels

trets distintius de bona part de les

manifestacions vives del teatre de

moros i cristians al Principat de Ca-

talunya. En ocasions, la repre-

sentació s’acompanya, com a Bar-

celona, de l’assalt al castell –bastit

damunt d’una carreta– del turc. A

Tortosa l’«entremès dels Turchs»

del gremi de picapedrers esclatava

en una autèntica batalla entre turcs

i cristians, a base de coets i fruites

en què de vegades els cops arrib-

aven als mateixos espectadors.

En els comptes de la Confraria

del Sant Esperit de Cervera, el

1457, consta que es va fer el «cas-

tell de la Croada» o «entramès del

Gran Turch». El motiu, sembla que

fou representar un fet històric

recent: la croada contra els turcs,

realitzada poc abans. A l’entremès,

hi figuraven el Papa i els cardenals,

en un castell des del qual feien

crides en favor de la croada.A peu,

amb els cavallets, hi anaven un

cavaller blanc, armat amb la visar-

ma; el penoner, amb el penó de la

croada, el pelegrí i els altres guer-

rers cristians, d’una banda. I també

amb cavallets, el rei turc i els guer-

rers turcs, tots amb barbes postis-

ses, duent espases de fusta. En el

moment de representar la batalla

feren el «joc dels Turchs», que ja

s’havia escenificat altres cops, de

forma independent. Se sap que

aquesta dansa era acompanyada

per «un infant vestit com a un

turch» que tocava el flabiol i el

tambor.

A Barcelona, el 1481, en les

festes per la visita de la reina Isabel

de Castella, s’acorda bastir al cap

del moll un «castell de tela ab sos

torratxos, qui mostren ésser turchs

ab banderes; e que lo dit castell sie

combetut e scalat, e serà pres; e

seràn fetes algunes testes de turchs,

mostrant aquelles com hòmens

morts e degollats, e los de les quin-

tanes poseran les dites testes en lo

cap de llurs lances».

Un altre exemple, el trobem

en les festes celebrades a Girona,

l’hivern de 1492, amb motiu de la

conquesta de Granada. Aquestes

festes tenen un doble vessant,

religiós –oficis, Te Deum i proces-

sons– i profà, en el qual sovintegen

entremesos o representacions. En-

tre il·luminacions excepcionals i

guarniments dels carrers, el veïnat

fa públiques demostracions d’ale-

gria, amb cercaviles acompanyades

de tambors o cobles de músics. El

29 de gener es fa la representació

de la presa d’Alfama, que consis-

teix en una lluita entre els cristians

i els moros que defensaven la for-

talesa, i en la qual destaca la ri-

quesa de la indumentària i l’espec-

tacularitat de l’escenografia. Dos

dies després es representa «la ciutat

de Granada, ab moros que dins ella

staven, e de fora faeren pavallons e

tendes e aquí faeren los senyor

Rey e senyora Reyna, e lo Carde-

nal de Spanya, e lo duch de Sivilla,

e lo duch de Calis, e lo compte de

Cabra, e lo Comendador maior,

los quals anaven molt ataviats e en
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ordre a cascú féu passada per ciu-
tat ab nombre de gent de cavall e
de peu, e ab lurs divises e liureyes
e banderes e trompetes e tabals,
molt ab gran orde e popa e repre-
sentaren aquí la presa de la ciutat
de Granada, molt magníficament e
ab gran despesa e deyan molts que
en Gerona, no han mai vista fer
tan gran gala com aquesta». Per
acabar la festa se celebrà un
torneig.

El primitiu entremès medieval
és perpetuat pels gremis fins a
l’enfonsament de l’Antic Règim.
El cas de Tarragona és el més re-
presentatiu. El 1514 el Gremi de
Sant Llorenç, dels pagesos, ja era el
responsable de la representació, i
va sortir sota la mateixa adminis-
tració fins a l’any 1804. En aquest
procés, concretament el 1633, te-
nim constància que havia incor-
porat textos a la batalla, dins el
procés de creació de balls parlats
que s’havia iniciat en el segle ante-
rior. A la ciutat de Barcelona, els
cavallets arriben fins a finals del
segle XIX, però entre el 1519 i
1564 s’independitzen totalment
dels turcs.

Vilafranca del Penedès té do-
cumentats els cavalls cotoners, és a
dir, només el bàndol cristià, des del
1618; la ciutat de Berga, en la seva
Patum, també té l’episodi de la
batalla entre turcs i cavallers cris-
tians, si més no des del 1628; men-
tre que a Reus l’entremès es coneix
des de començaments del segle XVII,
i se’n fa càrrec del gremi de blan-
quers i assaonadors. És prou signi-
ficatiu que tant en aquest entre-
mès reusenc com en la dansa de
galeres de la mateixa ciutat –que
han arribat als nostres dies segons
la versió que fou anotada a la
primera meitat del segle XIX–, hi
figurin un diable i un àngel;
aquest darrer reapareix a Igualada i
a Tarragona.

MOROS A LA COSTA,
PIRATES I ESCLAUS

Encara que el record dels temps de
la dominació musulmana, present
al Principat fins al segle XII, és ben

viu a la nostra cultura popular
–especialment en la narrativa o en
l’atribució llegendària d’algunes
construccions als moros–, el cert és
que bona part del folklore festiu
de moros i cristians també poua de
referents més propers en el temps,
específicament, les accions de pi-
rateria de les naus procedents de
països musulmans contra les po-
blacions de la costa i el comerç
marítim, les quals, amb major o
menor intensitat, arribaran fins a
finals del segle XVIII. És, però, en la
mesura que el perill efectiu s’a-
llunya que la festa esdevé record
desdramatitzat del fet bèl·lic.

Una forma prou explícita de
representar aquest enfrontament és
la naumàquia, espectacle que si-
mula un combat naval –ja present
en els espectacles que es progra-
maven en els amfiteatres i teatres
de Roma– i que sovinteja en les
solemnitats del Barroc. El 1489,
consta a Igualada el Ball de la
Turquia, que algunes notes ten-
deixen a conduir-nos fins al pe-
ríode de 1412-1416, i que esde-
vingué una representació teatral de
carrer present a les festes de l’ac-
tual capital de l’Anoia fins al 1896,
tot i que passaria a denominar-se,
a partir de 1676, La Patera.Aques-
ta representació simulava la lluita
d’uns cavallers cristians que es pro-
posaven derrotar una nau turca
muntada al mig de la plaça públi-
ca. Segles més tard, a Reus, el 1733
en el transcurs de les festes per
celebrar la canonització de sant

Bernat Calvó, es basteix un castell
des d’on es disparen focs artificials,
amb el qual entren en combat vuit
bergantins –probablement naus
portades per una sola persona–,
que acaben notablement malme-
sos. En aquesta ciutat, la naumà-
quia esdevingué una representació
més o menys habitual en els se-
guicis festius del segle XVIII i co-
mençaments del XIX. En aquest
sentit, el ball de galeres figura l’en-
frontament entre quatre galeres
cristianes i quatre de turques, els
portadors dels quals acaben dis-
parant salves amb armes d’avant-
càrrega. S’explica que commemo-
rava la batalla de Lepant, succeïda
el 1571. Aquesta dansa parateatral
ha estat reincorporada recentment
a les festes, constituint un cas prou
singular a Catalunya. La documen-
tació ens parla també d’un «ball de
bargantins» a Falset; Joan Amades
esmenta l’existència d’un altre ball
de galeres, a Ós de Balaguer, men-
tre que Eloi Miralles també el situa
a Vilanova i la Geltrú.

Però les representacions en
què prenien part els cavallers cris-
tians i els turcs també es regene-
raven, adoptant diferents morfolo-
gies a partir d’un eix comú.Així, a
la ciutat de Tarragona tenim cons-
tància del nou ball parlat de «Ca-
vallers, Dames i Turcs en l’Hort».
Fou una representació realitzada
pel gremi d’hortolans, diferent del
de pagesos, entre el 1617 i el 1804.
El 1654 hi prenien part quatre
dames, quatre turcs, quatre cava-
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llers, un hortolà i un francès o
gavatx, mentre que el 1695 s’hi
incorporà una parella d’etíops.
Manuel Milà i Fontanals descriu
aquesta darrera representació amb
profusió de detalls i identifica els ca-
vallers amb «los cristianos» i els turcs
amb «los moros».

Precisament una altra de les
nomenclatures corresponents a re-

presentacions del teatre popular
serà la de ball de moros i cristians.
Tot i que aquesta nomenclatura és,
en l’actualitat, clarament identifica-
da amb les festes del País Valencià
–tot i l’excepció recent de la ciutat
de Lleida–, ja des de ben antic era
usada al Camp de Tarragona. A les
Festes de Santa Tecla de Tarragona
de 1687 l’organització convidà di-
ferents elements festius de fora de
la pròpia ciutat, a més dels autòc-
tons. Alguns investigadors han
sostingut que es tractava d’un
concurs; a la pràctica, hem d’afir-
mar que aquesta era una consue-
tud ben comuna, si més no, des
del segle XIV. Entre els grups que
actuen hi figuren dues colles de
«Moros i Cristians» de la ciutat
de Tarragona, amb onze balladors
una i deu l’altra; també una tercera,
procedent de la Selva del Camp,
amb deu integrants. Sembla que
aquests moros i cristians no corres-
ponen als turcs i cavallets, o al joc

de l’hort, ja que les xifres de ba-
lladors gairebé coetànies no coin-
cideixen, per la qual cosa ben bé
podria tractar-se de grups diferents
als tradicionalment mantinguts
pels gremis locals.

De fet, Manuel Milà i Fon-
tanals diferencia les representacions
gremials tarragonines del segle XVII

respecte al ball de moros i cristians,

i l’identifica amb l’escenificació del
setge de la ciutat de Viena.Tant les
primeres notícies del ball de moros
i cristians de la ciutat de Tarrago-
na i de la Selva del Camp, crono-
lògicament molt properes al segon
setge vienès del 1683 –just quatre
anys abans que les dates dels moros
i cristians camptarragonins–, com
l’aparició de Leopold d’Àustria, és a
dir, Leopold I d’Habsburg (1640-
1705), emperador del Sacre Im-
peri Romanogermànic, capitane-
jant les tropes que aturaren els turcs
a les portes de Viena, permeten ser
taxatius en la diferència entre les
primeres representacions de turcs i
cavallers cristians de clar origen me-
dieval, i aquestes segones inspirades
en l’episodi bèl·lic del segle XVII.

Al Camp, aquest ball de moros
i cristians, el trobem novament do-
cumentat a Reus el 1733,quan n’hi
actuen tres: els d’Alió, Tarragona i
els Garidells. La coexistència de
cinc colles amb aquesta nova no-

menclatura en quatre poblacions en
dates molt properes també fa pen-
sar en la manifestació teatral dife-
rent de la que té el seu origen en la
Baixa Edat Mitjana i que arriba al
Principat fins als nostres dies.

Els moros i cristians de Reus
també surten el 1792, en la solem-
nitat dedicada a la Mare de Déu de
Misericòrdia, i el 1798, pel trasllat

de la imatge de sant Domènec a la
nova capella del portal de Mon-
terols. A Mont-roig del Camp el
1816 surt un «rondó de moros i
cristians» amb motiu del trasllat de
la imatge de la Mare de Déu de la
Roca a la seva ermita, després de
la guerra del Francès, i, el mateix
any, reapareix el de la Selva del
Camp –de la mà del gremi de sa-
baters– a la festa en honor a la
Mare de Déu de Paretdelgada. A
Reus, surt novament el 1833,
aquest cop a càrrec del gremi de
pagesos. D’aquesta època, Antoni
de Bofarull testimonia que era un
dels «balls en què hi havia de haver
peleya o pugna de sabres, que
empunyava cada hu portant al
mateix temps un vistós mocador
de mocar agafat per una punta y
penjant sota». Les notícies conti-
nuen el 1842 a Pontons; el 1861 a
les festes del barri de Sant Jaume,
a Reus; el 1877 a la Festa Major de
Mont-roig del Camp; el 1863, el
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1879 i el 1882 a Alforja; el 1880 a
Tortosa, on són conegudes popu-
larment com les danses del Gar-
rofer, en relació a la procedència
dels actuants, que eren veïns d’a-
quest barri tortosí; el mateix any i
el 1881 a Solivella; el 1886 a Vi-
laplana. També coneixem més
notícies a l’Arboç del Penedès,
Barcelona, Creixell, la Llacuna,
Lleida, Moja, Pacs, Sant Martí Sar-
roca,Torrelles de Foix,Vilafranca i
Vilanova i la Geltrú. Precisament
també coneixem l’ús de la termi-
nologia «moros i cristians» gràcies
a diferents compilacions de parti-
tures, de les quals n’esmentarem
algunes. És el cas de la de l’organ-
ista de la catedral de Tarragona,
Ramon Bonet, una tonada amb el
títol de «Baile de moros i cris-
tianos», recollida a la segona meitat
del XIX. Més modernament, al
tombant del XIX al XX, Antoni In-
senser n’aplega una altra a Vila-
franca, a l’igual que el 1926 ho fa
Francesc de Paula Bové en el seu
estudi sobre el folklore penedesenc.
Joan Amades també compila una
altra tonada diferent com a «Baile
de moros i cristians» de la vila de
Creixell, i la pròpia de Tortosa.

Al segle XIX, el text reusenc
del ball era en castellà. Dels parla-
ments reusencs, Bofarull en fa bro-
ma pel seu llenguatge:

[…] Algunas mostras, ben
conegudas de tothom, basta-
ran pera justificar quan acabo
de dir: és la primera, sino del
ball de moros y cristians, de
algun altre parescut en que’s
fan batallas, y’se presentan
després los cautius o preso-
ners que s’han fet:

«—¿Ca careis c’agamos dellos

c’agarrados los tenemos?

—C’a galeras los echeis,

c’al gran moro los lleveis.

—C’a galeras, gran Señor!

Pasmado meas (me has)…»

Tot i així, es conserva parcial-
ment una còpia d’una versió catala-
na recollida a l’Espluga de Francolí.

També és en castellà un text
manuscrit d’Arnes, copiat el 1905,
que correspon a una peça de mo-

ros i cristians que s’anomena El pas

del moro i que, probablement, es
representava per Sant Antoni de
gener, com a preludi, abans de do-
nar pas a la representació de la vida
del sant. Hi intervenen una dot-
zena de personatges amb paper –el
moro, el cristià, els assistents, un
cosí, la muller, un fill i una filla,
Llucifer, el botxí i l’àngel–, a més
d’uns guàrdies o dimonis.

Consta de dos episodis. L’ar-
gument del primer figura un
desafiament entre el moro Fierra-
brás i un cristià, amb la partici-
pació en els diàlegs dels assistents i
el cosí del segon, que, després de
no poca retòrica, acaba amb la vic-
tòria del cristià:

—Te he ganado Fierrabrás

te traspaso con mi sabre.

O te vuelves tú cristiano

o te acabo de matarte.

(Abla el moro y dice:)

—Pues sin ningún esfuerzo

no me acabes de matar

que desde ahora confieso

que es tu dios muy poderoso,

piadoso, infinito y bueno.

Llévame preso cristiano

donde están tus compañeros

y dame el santo bautismo,

que por instante deseo.

En el segon episodi apareix la
muller del moro, a la qual fa temps
que no veu. Després d’explicar-li
que s’ha fet cristià, li pregunta pels
vint-i-cinc fills que tenen, però la
dona diu que només n’ha portat
dos, un fill i una filla. El pare els hi
proposa a tots convertir-se al cris-
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tianisme.Aleshores apareix Llucifer,
molt enfadat, que els amenaça amb

castigar-los si no renuncien a la seva

nova fe. La guàrdia de Llucifer els

porta al botxí per matar-los, però la

sempre oportuna intervenció de

l’àngel ho evita. L’obreta acaba dei-

xant pas a la «Vida de Sant Antoni»:

Por eso digo señores

que vamos a principiar

la vida de San Antonio

y de su asistente Badal.

Entre els balls parlats dedicats a

les lluites entre moros i cristians, hi

trobem el ball de Buda, escenificat

a la vila de Bràfim, a Barcelona i a

Cervera. En aquest cas s’escenifi-

cava la presa de la ciutat de Buda,

avui integrada dins Budapest, des

que el 1872 s’unificà amb Pest i

Obuda, per formar una nova po-

blació. El setge contra les tropes

turques, senyores de Buda, tingué

lloc l’any 1686, precisament també

en una data molt propera a la

batalla de Viena, i la victòria cris-

tiana fou celebrada a les nostres

viles. Per la seva banda, el ball de

Guzmán el Bueno del barri bar-

celoní d’Hostafrancs era una altra

versió d’aquestes lluites, en aquest

cas al voltant del personatge his-

tòric medieval d’Alonso Pérez de

Guzmán, conegut com Guzmán el

Bueno, i ubicada la representació

al voltant de la ciutat andalusa de

Tarifa. El setge d’aquesta ciutat

enfrontà el 1293 Alfonso Pérez de

Guzmán, governador cristià de la

plaça, contra el seu fill Alfonso, que

lluitava en el bàndol que integraven

els musulmans i el rebel infant don

Juan. La mort del pare a mans del

fill resultà un eina literària i propa-

gandística de gran acceptació. Fi-

nalment, dins aquest grup de balls

parlats parahistòrics, trobem el reu-

senc vuitcentista de la Reina Isabel

la Católica, que, entre les seves es-

cenes, representava la conquesta de

Granada als musulmans a les aca-

balles del segle XV.

També la Dansa de Mossèn

Joan de Vic, ballada en l’actualitat

a Reus, però coneguda històrica-

ment en altres poblacions com

Alforja, Barcelona –en aquest cas a

càrrec d’uns reusencs residents al

barri del Pedró–, Cardedeu, Sitges

i Vilafranca, figura una lluita sim-

bòlica, colpejant bastons i rodelles

de fusta, entre moros i cristians,

que segueix el fil argumental de la

cançó que interpreten –actual-

ment, en part– els dansaires:

—D’ on veniu vós ara,

mossèn Joan de Vic;

d’on veniu vós ara

tan trist i afligit?

—De la guerra!

—Què hi fèieu a la guerra,

mossèn Joan de Vic,

què hi fèieu a la guerra

tan trist i afligit?

—Peleiava!

—Amb qui peleiàveu?

—Amb els moros!

—Mireu que us mataran.

—Que m’enterrin!

—On us enterraran?

—A la teulada!

—A la teulada no hi ha terra.

—Que n’hi portin!

—D’on la portaran?

—De l’hort!

—Els fills com ho faran?

—Que treballin!

—Si no els donen feina?

—Que captin!

—Si no els fan caritat?

—Que robin!

—Als qui roben els pengen.

—Així s’estiren!

El tractament de mossèn que s’a-

torga al protagonista –emprat per

als personatges de categoria social

elevada– va motivar que acabés

identificat, en la seva indumentà-

ria, amb un dignatari eclesiàstic,

portant mitra i capa.Aquesta dansa

ha estat ballada a Reus, si més no,

des de finals del segle XVIII. Al

primer terç del segle XIX era a càr-

rec del gremi de sabaters.Va desa-

parèixer cap al 1850 i no fou re-

cuperada fins al darrer quart del

segle XX.A Falset sabem que tam-

bé es ballava el 1862.

Les lluites entre cristians i sar-

raïns tenen una altra modalitat a

casa nostra amb exemples vinculats

a l’hagiografia, seguint el costum

àmpliament difós, dins el model

festiu del Camp de Tarragona i de

l’antic Penedès durant el segle XIX,

de representar la vida del sant o

santa patrona de cada població,

o de convidar aquestes represen-

tacions a les ciutats veïnes. En

aquest bloc trobem els balls de

Sant Jaume, de Santa Margarida,

de Sant Sebastià, del Sant Crist i de

la Mare de Déu del Tallat. El ball

parlat de Sant Jaume s’havia esce-

nificat als Garidells –si més no fins

al 1893–, a Tarragona –fins al 1900–,

a Sant Jaume dels Domenys, al
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Vendrell i a Vallespinosa, actual-
ment dins el municipi de Pontils, a
la Conca de Barberà. Sant Jaume
capitanejava els cristians, mentre
que Fierabràs era el ferotge cabdill
moro. En aquest cas, sant Jaume
cavalcava un cavallet de cartró. El

ball de Sant Sebastià de Valldellop,
al Baix Penedès, enfrontava els
moros, que han fet captiu el sant,
contra els cavallers cristians caval-
cant cavallets.

Tant el ball de Santa Marga-
rida com el del Sant Crist i el de
la Mare de Déu del Tallat enfo-
quen el tema dels moros i cristians
des del vessant més pietós, tot i
que el primer no està exempt de
l’aparell bèl·lic o de lluita. Així, el
ball de Santa Margarida s’havia re-
presentat, si més no des del 1860, a
la Riera de Gaià, i també a Sant
Pere de Ribes i a Vilafranca del
Penedès. Els conflictes per temes
religiosos entre cristians i musul-
mans també són presents en el ball
de Santa Margarida. En aquest cas,
Margarida, nascuda a Antiòquia i,
per tant, d’origen turc, renega de
la religió musulmana per esde-
venir cristiana. Aquest és el punt
d’arrencada del dualisme religiós,
que tindrà en les lluites amb es-
pases algun dels moments més
atractius de la representació, com
es va poder comprovar en la recu-
peració, duta a terme a la Riera de
Gaià entre el 1997 i el 2003. Per la
seva banda, el ball del Sant Crist
de Salomó –del qual es coneix
l’existència d’un text del 1843–
centra el xoc religiós entre cris-
tians i musulmans en l’intent d’un
mercader de blat per comprar
un crucifix dipositat en el magat-
zem. Finalment, el ball de la Mare
de Déu del Tallat, representat a
Rocallaura, l’Urgell, inclou un
passatge –probablement el més
popular i conegut– en el qual Mi-
ró de Granyadella és un captiu a
l’Alger per part dels moros; els
àngels enviats per la Verge del Ta-
llat traslladen el captiu al cim del
Tallat. Així, en la seva darrera re-
presentació completa el ball tam-
bé fou anomenat en el programa
de festes «La protecció de Maria o
Ball de Moros i Cristians».

HISTÒRIES DE PIRATES 

I CAPTIUS

El ball de Marcos Vicente va gau-
dir d’una extraordinària populari-
tat durant la segona meitat del
segle XIX i fins ben entrat el se-
gle XX. Efectivament, l’episodi de
pirateria que relata, amb el com-
ponent d’aventura, amors i redemp-
ció final del protagonista, hauria
de plaure prou a un públic per al
qual els atacs a la costa eren ja, fet
i fet, història, i podia sentir-se fas-
cinat per l’exotisme que impreg-
nava la imatge del món musulmà.
Com afirma un dels personatges
moros:

—Haremos temblar los mares
y que la nuestra fama vuele,
de Tarragona a Valencia
no ha de quedar ser viviente.

En las playas de Cataluña
acuden muchas damas bellas
especialmente en Salou
y en el Grao de Valencia.

Hi ha notícies documentades
de la representació d’aquest ball en
prop d’una vintena de poblacions
del Camp i del Penedès. El ball fou
representat fins a època ben tar-
dana. A Reus, sabem de la seva re-
presentació l’any 1929 i a finals del
segle XX hi havia encara qui en re-
cordava fragments en algunes po-
blacions del Baix Camp on s’havia
representat. El protagonista de la
peça és un cavaller valencià, anom-
enat Marcos Vicente, pres pels
pirates i venut com a esclau en ter-
res de moros.Allí s’enamorava de la
reina i, abjurant de les seves creen-
ces cristianes, esdevenia un cabdill
musulmà que s’ocupava de fer nous
captius al seu país d’origen. Un dia,
però, reconeixia entre els esclaus a
les seves pròpies filles, fet que el
movia al penediment. Les deslliura-
va i finalment fugia amb elles per
retornar a casa. Especialment viscut
a la memòria era el moment clau
de l’obra, quan el pare reconeixia
entre els seus servents a les filles,
gràcies a una cançó dedicada que
els hi havia ensenyat de petites.

Aquest no fou l’únic ball par-
lat que feia referència a la pirateria.

El ball de don Jacinto y doña
Leonor –«Historia o danza dra-má-

tica de Don Jacinto del Castillo y Do-

ña Leonor de la Rosa»– tenia per
argument la història d’una parella
d’enamorats capturats pels pirates.
Coneixem la seva existència a
Tarragona el 1846, a Riudecanyes
el 1880 i també al barri de la
Barceloneta de Barcelona i a la vila
de Montblanc. Per la seva banda, el
ball de La Renegada de Valladolid,
escenificat a Barcelona i a Mont-
blanc, explica la presa d’una fadri-
na cristiana per part dels pirates i
conduïda a terra de moros, i pos-
teriorment també la del seu germà
capellà.

Altres balls que toquen la te-
màtica de les relacions entre els
dos pobles són els que barregen les
batalles o peleies amb les relacions
amoroses, sovint entre personatges
de religió diferent. En aquesta lí-
nia, a Gràcia sembla que hi havia
una colla que representava difer-
ents arguments. És el cas del ball
de la Dama Alida i el del Conde
del Valle.Ambdós se situen en ter-
res andaluses –Granada el primer, i
Sevilla el segon– i prenen com a
protagonistes les filles dels reis mo-
ros d’ambdues poblacions.

EL BALL 

DELS VOLUNTARIS 

DE L’ÀFRICA

Les guerres d’Àfrica, des de la se-
gona meitat del segle XIX, foren
un referent en les no sempre fàcils
relacions amb els nostres veïns
magribins. El 1860, a Reus es
composa el Ball dels Voluntaris de
l’Àfrica –anomenat també de Mar-

ruecos i Espanyols–, un dels darrers
balls parlats composats que serví
per homenatjar, a l’arribada a la
seva ciutat nadiua, Joan Prim. El
seu argument se situava en la cam-
panya del Marroc de mitjan segle
i en el bon paper dels voluntaris
catalans sota les ordres del general
Prim.Aquest ball –redactat en ca-
talà, en un moment en què bona
part d’aquestes representacions es
feien en castellà– entronca direc-
tament amb aquesta voluntat d’a-
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propar al poble l’heroïcitat del
cabdill. També es representa l’any
següent amb ocasió de la visita de
la reina Isabel II; va entrar a for-
mar part del repertori de teatre
popular de la contrada, i encara el
1883 s’escenificava a Vimbodí; el
1885, en unes festes a Falset per
celebrar la fi de l’epidèmia de cò-
lera, o per Santa Tecla a Tarragona,
el 1899. Joan Amades sostenia que
a Gràcia es representava una sego-
na versió diferent a la del Camp
de Tarragona.

Aquests són exponents d’una
teatralitat que, a cavall entre el re-
cord dels fets històrics i la recrea-
ció llegendària, ha nodrit les nos-
tres manifestacions festives.
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