
DELS DOCUMENTS 
A LA PLAÇA

Els balls i danses populars que es
ballen a diverses localitats de Ca-
talunya són elements vius i can-
viants que segueixen l’esdevenir
històric social i econòmic dels ha-
bitants de cada població. Per això
els canvis, del tipus que siguin, afec-
ten els balls en la mateixa mesura
que afecten la vida en general. El
cas més clar és el dels efectes que
una guerra té en la desaparició de
les manifestacions culturals, entre
elles la dansa. Però d’altres menys
traumàtiques també tenen les seves
conseqüències. Per exemple, el fet
que ara que ja no hi ha quintes que
marxin a fer el servei militar ha pro-
vocat la desaparició o el canvi de
manifestacions ballades en què els
quintos tenien un paper destacat.

El mateix pas del temps ja deixa la
petja en una expressió coreogràfi-
ca com la deixa també en la façana
d’un edifici gòtic. Per això és fre-
qüent que una dansa tingui mo-
ments esplendorosos i moments de
decadència que la poden portar a
la modificació o a la desaparició
quan les circumstàncies socials no
li són favorables. Com en altres
manifestacions populars, passa so-
vint que quan un ball o dansa de-
sapareix, no en queda documen-
tació o aquesta es va perdent amb
el pas dels anys. En altres casos més
afortunats, la desaparició deixa al-
guna informació escrita o gràfica
que permet que, passat un període
de temps, es coneguin algunes da-
des socials, musicals o coreogrà-
fiques. Quan a la població on s’ha-
via ballat existeix la voluntat de
tornar a ballar-la, aquestes dades

permeten tenir uns referents his-
tòrics molt valuosos com a base
per a la tasca de reconstrucció i
restauració del ball.

L’Esbart Català de Dansaires és
una entitat barcelonina, nascuda
l’any 1908, que disposa d’arxiu i
de biblioteca especialitzats en do-
cumentació sobre qualsevol aspec-
te relacionat amb les danses catala-
nes. L’Arxiu és fruit de la voluntat
i la tasca d’Aureli Capmany, i del
seguiment realitzat per un nom-
brós equip de socis de l’entitat.
Des dels inicis de l’entitat els seus
components han realitzat la tasca
de documentar els balls. La infor-
mació reunida, que és facilitada a
tota persona que ho sol·liciti,1 ser-
veix per reconstruir i restaurar un
ball quan es demana des de qualse-
vol població. És a dir, la informa-
ció que algun dia algú ha procurat
que passés de l’espai públic (carrer,
plaça, etc.) a un document (paper,
fotografia, dibuix, notació musical,
filmació, etc.) fa el camí invers i
retorna a l’espai públic. Per dir-ho
sintèticament i de forma general:
del document a la plaça.

Aquest és el cas del ball anomenat
espunyolet que s’havia ballat a To-
relló (Osona), la informació del qual
es troba a l’Arxiu de Dansa Tradi-
cional de l’Esbart Català de Dan-
saires, a més d’algun altre arxiu. Ja a
finals de la dècada dels anys noran-
ta, Àngel Marginedas, responsable
del grup que actualment es deno-
mina Dansaires de la Vall del Ges, va
tenir coneixement que l’Esbart
Català de Dansaires disposava d’in-
formació sobre danses catalanes i
sol·licità una visita als fons docu-
mentals, amb la intenció de loca-

litzar informació sobre balls que
s’haguessin ballat a Torelló, en con-
cret, i a la Vall del Ges, en general.

La seva sorpresa va ser que, a
l’Arxiu, hi consta informació de
l’existència de diverses danses do-
cumentades a Torelló. Per tant, la
visita donà els seus fruits, ja que
Marginedas hi localitzà informa-
ció sobre danses ballades a Torelló,
Sant Vicenç de Torelló i Sant Pere
de Torelló.

L’Esbart Català de Dansaires li fa-
cilità la informació de què dispo-
sava, al temps que l’adreçà als di-
versos arxius particulars que actual-
ment estan dipositats al Centre de
Promoció de la Cultura Popular i
Tradicional Catalana (CPCPTC)
de la Generalitat de Catalunya.

Amb la informació reunida proce-
dent d’arxius i la recopilada en el
buidat bibliogràfic,2 Àngel Mar-
ginedas reuneix un dossier docu-
mental amb informació general
referent als espunyolets, la melodia
de la versió torellonenca i diverses
indicacions coreogràfiques. A més
de la informació procedent de l’Ar-
xiu de Dansa Tradicional de l’Es-
bart Català de Dansaires, l’altra
informació més significativa, entre
l’aplegada, procedeix de l’Arxiu
de Joan Comas i Vicenç. Segons
aquest, en una nota datada el setem-
bre de 1948, l’Espunyolet de To-
relló va ser ensenyat pel músic Vi-
cenç Puigbò3 a Maria Farners, que
més endavant, l’any 1916, s’havia
de convertir en la muller d’Aureli
Capmany.

Amb la voluntat de recuperar la
presència del ball a la plaça de
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Torelló, els responsables dels Dan-
saires de la Vall del Ges, juntament
amb l’Ajuntament de Torelló, or-
ganitzaren un curs obert a tothom,
realitzat entre els mesos de juny i
juliol de 2006, amb una finalitat
doble: aprendre els punts de dansa
més generalitzats i treballar en la
reconstrucció de l’espunyolet. El
curs és gestionat des de l’associació
Solc, música i tradició al Lluçanès,
dins del programa FESTCAT d’a-
quella edició, i és impartit per qui
signa aquest article, en el text del
qual es ressenya la tasca realitzada
en la reconstrucció i restauració de
l’Espunyolet de Torelló, presentat
en aquesta població el dia 29 de
juliol de 2006.

ELS ESPUNYOLETS

L’espunyolet, ball conegut també
com espanyolet, és una dansa de
parelles que havia estat ballada so-
bretot a les comarques d’Osona, el
Ripollès i el Berguedà,4 en festes
assenyalades i, sovint, en aplecs i
trobades socials realitzades al llarg
de la primavera i l’estiu.

És un tipus de ball poc conegut,
ja sigui per ballar-se en un zona
geogràfica força reduïda, per tenir

poques variants o perquè actual-
ment resta viu en molt poques lo-
calitats (Berga, Torelló). Forma
part dels repertoris d’esbarts dan-
saires, alguns dels quals n’han fet
versions que són absolutament es-
tereotipades.

La música de l’espunyolet és molt
semblant en totes les versions que
es coneixen. De ritme ternari, es-
crites en compàs 3/8, totes tenen
tres motius musicals de vuit com-
passos que en la majoria dels casos
es duplica. Moltes d’elles estan es-
crites en to menor (Torelló, Ri-
poll, Sant Vicenç de Torelló, Ogas-
sa-Vidabona i Espunyola), però al-
gunes ho estan en to major (Ribes
de Freser i Berga).

La música es va interpretant ín-
tegrament en nombroses repeti-
cions, a gust dels balladors o segons
les parelles que ballin quan aques-
tes, al final de cada repetició, can-
vien de parella.

Com a ball de parelles en nombre
indeterminat, l’espunyolet pot adop-
tar diverses formacions a l’espai de
dansa sense modificar substancial-
ment la coreografia més que en
allò que pugui afectar al canvi de
parella.

Així, les parelles de balladors es
poden disposar en una renglera de
parelles, situats els homes en un
cantó i les dones en un altre, dis-
posar-se en una rotllana de parelles
o bé distribuir-se les parelles soles,
a voluntat, per l’espai. Cas que els
balladors i balladores vulguin anar
canviant de parella a cada repetició
da capo musical i coreogràfic, la
forma que es pot adoptar és la de
la rotllana de parelles, ja que aques-
ta facilita la possibilitat de canvi de
parella. En formació de rotllana
de parelles es poden donar dues
situacions: que les parelles formin
una sola rotllana o bé que en for-
min dues. En el segon cas, pot ser
que els homes ocupin la rotllana
de dins i les dones la de fora o bé
a l’inrevés: que les dones ocupin la
rotllana interior i els homes l’ex-
terior. En qualsevol cas, els dos
components de la parella s’han
d’encarar un a l’altre just abans de
començar a ballar ja que el ball
de l’espunyolet es desenvolupa
amb el ballador i la balladora cara
a cara formant una unitat tancada.

Tal com passa amb la música, la
coreografia de l’espunyolet té tres
parts, corresponent cada part co-
reogràfica a una de les tres parts
musicals.A la primera part, ballador
i balladora romanen al lloc mentre
puntegen. El punteig pot fer-se
amb punt pla, amb punt pla saltat o
bé amb punt de punta i taló.

A la segona part, els balladors s’a-
gafen, de mans dretes o de braços
drets, i en aquesta posició volten
per l’espai fent una volta sencera
per tornar al lloc o bé només mitja
volta, amb la qual cosa l’home aca-
ba l’evolució en el lloc de la seva
companya i viceversa. Un cop feta
mitja o una volta, els balladors es
deixen anar de la mà o del braç i
s’agafen amb les mans o braços
esquerres per fer el mateix recor-
regut a la inversa. Els puntejos que
apareixen en la segona part coreo-
gràfica són el punt pla saltat i el
punt de punta i taló.

La darrera part és la de l’oferiment
de mans amb salutacions o ageno-
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llades i és, potser, el tret més dis-

tintiu dels espunyolets, ja que pràc-

ticament no apareix en cap altra

dansa. A partir de la posició inicial

dels dos components de la parella

encarats, els balladors i balladores

poden fer una salutació, primer un

i després l’altre o tots dos simultà-

niament, o sigui, agenollar-se al-

ternativament o ambdós compo-

nents alhora.

Sigui com sigui, la resolució d’a-

questa darrera part, en el moment

de les salutacions o agenollades, el

ballador o la balladora para les

mans per tal que l’altre hi posi

les seves al damunt. Quan la salu-

tació o agenollada es fa simultània-

ment, es repeteix i en aquest cas

també primer ofereix les mans un

dels dos i a continuació l’altre.

Aquesta acció acaba amb rístols,

que segons la versió poden ser un

rístol doble (ballador i balladora

s’agafen de les dues mans), dos

rístols dobles (un d’anar i un de

tornar), o bé un rístol doble i un

rístol senzill que l’home fa fer a la

parella.

L’ESPUNYOLET 
DE TORELLÓ,
DELS DOCUMENTS 
A LA PLAÇA

Com ja ha estat exposat anterior-

ment, l’estiu de 2006, a Torelló s’or-

ganitza un curs de dansa catalana

amb diverses sessions al llarg d’al-

gunes setmanes. L’organització és

responsabilitat dels Dansaires de la

Vall del Ges, amb el suport de l’A-

juntament de Torelló, el CPCPTC,

a través del programa FESTCAT, i

l’associació Solc, música i tradició

al Lluçanès.

L’objectiu del curs és doble: co-

nèixer els punts de dansa catalana i

realitzar tota la tasca de recons-

trucció i restauració de l’Espunyo-

let de Torelló. A aquests objectius

de continguts, s’hi han d’afegir

els de promoció i difusió de la dan-

sa entre els torellonencs i torello-

nenques.

El curs es desenvolupà entre el 14

de juny i el 24 de juliol, amb un

total de 22 hores i fou impartit per

l’autora d’aquest article. Les pri-

meres sessions es dedicaren a

l’ensenyament dels diferents punts

de dansa, presentats per famílies de

punts i il·lustrats i practicats amb

l’aprenentatge de diversos balls.

Es practicaren el caminar, el saltar,

els diversos puntejos: la família

del punt pla, les espolsades, els

punts compostos amb moviments

de la punta i el taló, etc. Es practi-

caren la bolangera, el Ball de l’He-

reu Riera, el Contrapàs Xinxina, el

Ballet de Sant Quirze de Besora,

el Patatuf de Tarragona, el Ball del

Vano i el Ram de Sant Cugat

del Vallès, el Cap de Dansa del Pi-

nell de Brai, etc.

Un cop fetes aquestes sessions, es

procedí a introduir el tema de l’es-

punyolet, amb la presentació teò-

rica de l’estructura del conjunt de

balls coneguts amb el nom de l’es-

punyolet o l’espanyolet a Catalunya.

La responsable del curs informà els

alumnes sobre la localització geo-

gràfica del ball, la tipologia i carac-

terístiques del ball, la música (tipus

de compàs, nombre de frases mu-

sicals, nombre de compassos i re-

peticions de cada frase musical),

disposició a l’espai de dansa, la co-

reografia (nombre de parelles, parts

coreogràfiques, punts de dansa,

evolucions, agenollades, canvis de

parella, etc.).

A més, féu un repàs a la informa-

ció recopilada sobre l’Espunyolet

de Torelló: el costum de ballar-lo,

la música i la coreografia i a partir

d’aquí es treballà en la reconstruc-

ció de la dansa torellonenca. Per

fer-ho, s’anaren presentant totes

les variables conegudes sobre cada

aspecte: disposició espacial, canvi

o no de parelles, evolucions coreo-

gràfiques, etc. Amb cada variable

es realitzava una pràctica amb la

música de l’Espunyolet de Torelló,

perquè d’aquesta manera tots els

assistents poguessin conèixer de

primera mà el màxim d’informa-

ció i es poguessin formar una opi-

nió personal sobre la dansa.

S’establiren els criteris del que es

volia que fos a partir d’ara l’espu-

nyolet a Torelló i les característi-

ques que havia de tenir. Per fer

això, calgué anar decidint totes i

cadascuna de les possibilitats que

presentava l’encarregada del curs

en base a la informació general so-

bre els espunyolets i en concret

sobre aquest ball a Torelló.

La primera decisió afectava la dis-

posició a l’espai i el nombre de

parelles. D’entre les possibilitats

d’adoptar una disposició lineal,

circular o individual, i després de

practicar el ball en cada una de les

disposicions, es decidí la formació

en rotllana. En aquesta decisió pesà

molt un altre aspecte: el canvi o no

de parelles a cada repetició del

ball. La disjuntiva es decantà pel

canvi de parelles, ja que es volia un

ball participatiu i que servís per

afavorir el coneixement entre els

balladors. Malgrat que en la for-

mació en filera també es pot fer el

canvi de parella, és obvi que la for-

mació en rotllana afavoreix aques-

ta acció.

A continuació es practicaren els

diferents punts de dansa que inter-

venen en les coreografies dels es-

punyolets: punt pla, punteig, punt

de punta i taló i punt pla saltat.

Cada una de les possibilitats era

practicada amb la melodia del pas-

seig d’entrada, de la primera part

musical, la segona i la tercera. Jun-

tament amb la pràctica dels punts

de dansa s’introduïren les evolu-

cions de voltes de mans, voltes de

braços, ja fossin senceres o mitges,

rístols, etc.

Les dues qüestions combinades

abocaren a la decisió de fer el pas-

seig d’entrada caminant i ballar la

primera frase musical de cara a la pa-

rella, sense agafar-se, amb punt pla

de costat. Per a la segona part del

ball s’acordà ballar amb el punt de

punta i taló fent dues voltes com-

pletes amb la parella, la primera

agafats de la mà dreta i la segona de

la mà esquerre. Arribats a aquest

punt, però, encara no s’havia deci-

dit quina disposició agafarien les
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parelles just a l’inici del ball: dues
rotllanes amb noies a fora i nois a
dins de la rotllana o just a l’inrevés,

o una rotllana de parelles encarades.

Per fixar aquest aspecte calia acabar

la coreografia, és a dir, els punts de

dansa i les evolucions.

A la darrera part musical dels

espunyolets s’esdevenen les age-

nollades que, segons ja ha quedat

esmentat més amunt, és el tret més

distintiu d’aquest tipus de ball. Per

a aquesta darrera part s’optà per

realitzar la seqüència següent: age-
nollada de les dones mentre paren
les mans i a continuació agenolla-
da dels homes tot parant les mans.
Entre ambdues agenollades s’optà
per fer un rístol doble, o sigui, vol-
ta dels dos balladors simultània-
ment. Per acabar el ball, i un cop
els homes ja s’han aixecat, es deci-
dí fer un rístol només de la noia i
aprofitar aquesta evolució per fer
el canvi de parella. Un cop es tro-
ba el següent ballador o balladora,
es reemprèn el ball, que es repe-
teix a voluntat. En el cas de To-
relló s’acordà repetir el ball fins al
retrobament de la parella inicial
amb qui es comença a ballar.

Amb aquesta decisió final, el ball
restava completat i arrodonit. Però
encara s’hi afegí un darrer detall:
en retrobar el ballador o la ba-
lladora primera, s’agafen de parella
i ballen un fragment de la música

com un vals rodat. Aquesta evo-
lució serveix per donar per acaba-
da la primera ballada de l’espu-
nyolet, ja que, després de ballar per
parelles, aquestes es desfan i cada
ballador o balladora va a convidar
algú del públic per treure’l a ballar
i convertir, d’aquesta manera, l’es-
punyolet en un ball participatiu.

Aquesta és l’estructura que entre
tots els presents al curs es consen-
suà. A partir d’aquí es practicà en
repetides ocasions perquè tant la
música com la coreografia quedes-
sin ben assimilades.

L’ESPUNYOLET 
DE TORELLÓ 
A LA PLAÇA

I en aquesta forma fou estrenat i
presentat l’Espunyolet de Torelló, a
la plaça de Torelló, el vespre del dia
29 de juliol de 2006, amb l’acom-
panyament musical del grup El
Santi no ve, que després va ser
l’encarregat de fer ball.

La vetllada, dedicada aquest dia de
festa major als balls de Torelló (Ball
del Ciri, Dansa, Ball dels Verds), es
va tancar amb l’estrena, o millor
dit, la reestrena, del Ball de l’Es-
punyolet.

Per això vuit parelles formades
pels alumnes del curs van ser, des-

prés de la presentació oral d’Àngel
Marginedas, les encarregades de
ballar l’espunyolet. Primer ho van
fer ballant entre ells per després, a
la segona ballada de la dansa, con-
vidar persones del públic. D’aques-
ta manera es feien realitat dues ini-
ciatives: dur a terme la restauració
de la dansa a la població de Torelló
i fer-lo un ball participatiu.

Cal afegir que enguany es va
aprofitar l’edició de la postal de
Festa Major per reproduir i editar
una imatge del Ball de l’Espu-
nyolet ballat a la plaça de Torelló
l’any 1925 per l’Esbart Barcino.

I per tancar la crònica, només cal
desitjar llarga vida a l’Espunyolet
de Torelló.

Notes
1. L’Arxiu i la Biblioteca de l’Esbart
Català de Dansaires poden ser consul-
tats per qualsevol persona que hi
estigui interessada i demani una cita.

A més de les persones o col·lectius
interessats en reconstruir algun ball,
els fons documentals de l’Esbart Ca-
talà de Dansaires han servit per do-
cumentar tesines, tesis, guions de tea-
tre, cinema i televisió, comunicacions
i ponències a congressos i jornades,
estudis de tota mena sobre dansa, etc.

2. Hi consta la informació procedent
de les obres següents:

• AMADES, Joan. Costumari català.
Barcelona: Salvat, 1982-1983.

• AMADES, Joan; PUJOL, Francesc.
Diccionari de la dansa, dels entremesos i

dels instruments de música i sonadors.
Barcelona: Fundació Concepció
Rabell i Cibils, 1936.

• CAPMANY,Aureli. «Espunyolet».A:
Quaderns d’Estudi, 52 (juliol-setem-
bre, 1922).

3. Músic flabiolaire que va cantar el
contrapàs llarg de Sant Vicenç de To-
relló a Francesc Pujol.

4. ALONSO, M. Rosa; COLL, N.; FOR-
NER, R.; GARRICH, M.; GONZÁLEZ,A.
Ball de l’espanyolet. Volum inèdit de
l’Atles de dansa tradicional catalana.
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L’Espunyolet de Torelló (29 de juliol de 2006). Fent el rístol doble.


