
Oïu, reusencs i reusenques.
Això és Dames i Vells:

Un ball parlat molt antic,
quasi tant com els bordells.

(A l’inici del Ball 
de Dames i Vells de Reus)

El ball de Dames i Vells és el para-
digma de la transgressió que com-
porta la festa. És un ball parlat, és a
dir una representació festiva de teatre
popular de carrer, amb uns personat-
ges, una línia argumental més o
menys definida, uns textos que po-
den variar en part i un mínim
d’escenografia si fa falta. Els balls
parlats tenen un component de dan-
sa, secundari, ja que la coreografia i
l’acompanyament musical serveixen
habitualment per a canviar d’escena
o d’indret de representació. Però allò
que compta, en aquest cas, és la
paraula. Una de les característiques
que defineixen els balls parlats és
l’oralitat. Oralitat en la seva repre-
sentació al carrer, davant el públic,
però també en la transmissió dels
seus textos, que no sempre es con-

serven escrits i, encara menys, impre-
sos. Sobretot quan es tracta d’un ball
burlesc que canvia d’any en any, sinó
cada cop que s’escenifica, si els ac-
tors sabem aprofitar els recursos d’un
llenguatge informal que vol provo-
car els espectadors.

L’argument bàsic del ball és tan
vell com el món: dones joves, parella
d’homes vells, conflicte grotesc ge-
neracional i de gènere, farcit d’al·lu-
sions sexuals i referències escat-
ològiques. I una autoritat ridícula
que ha de posar ordre en les desavi-
nences. Ingredients de gust saborós,
amanits amb la sal i el pebre d’un
lèxic col·loquial i una expressivitat
exagerada en l’actuació.

No és l’únic en el conjunt de
representacions festives que caracte-
ritzen les poblacions de les comar-
ques del Camp, el Priorat, la Conca,
el Penedès i el Garraf. El Ball de
Criades, que pren per argument la
crítica a les mestresses que fan les
serventes, n’és un altre exemple des-
tacat. O el Ball de Pastorets, en què

uns innocents pastors arribats de la
muntanya fan broma, i crítica, dels
personatges i esdeveniments desta-
cats que han succeït a la vila en els
últims mesos. I ho són també els ver-
sots del Ball de Diables, carregats de
sàtira, o els parlaments del Ball de
Gitanes, entre el trenar i el destrenar
de les seves cintes a l’entorn del pal.

Les festes no han estat mai in-
nòcues.Ni el Carnaval, ni el Corpus,
ni les festes majors. Són moments
d’excepcionalitat en els quals el
poder busca consolidar l’ordre esta-
blert mitjançant l’espectacle, orde-
nat, per al divertiment del poble: el
seguici que acompanya les autoritats
o encapçala la professó. La desfilada
de la representació dels diferents es-
taments de la societat –gremis, poder
civil i eclesiàstic–, amb els seus sím-
bols –banderes o penons– i les seves
demostracions festives –figures, bes-
tiari, balls i danses– és l’eix que ca-
racteritza aquestes celebracions. Les
manifestacions del seguici festiu eren
atractives per la vistositat de la seva
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indumentària, però també pel con-

tingut burlesc de molts balls –sobre-

tot els balls parlats– i danses. Com

explica Antoni de Bofarull, el 1880,

en el seu llibre sobre els antics cos-

tums reusencs:

Per lo célebre, lo graciós, lo típich
de las tals representacions de
carrer (y tingas present que no’m
surto de la época o temps a que ‘m
referesch) y per lo que, ab pre-
ferència, moltas personas de bon
humor s’acostavan a contemplar
la execució de aquellas comèdias
volanderas, qual escenari tan aviat
era una plassa, com un portxo o
atri de una iglésia, una era o un
corral, y que lo mateix se repre-
sentavan en la gran vila de Reus
y antiga ciutat de Tarragona que
en la festa major de qualsevol
poble o vileta […].

L’actitud dels balladors provoca-

va el públic i enfurismava els sectors

menys propicis a rebre crítiques: el

poder civil, l’eclesiàstic i el militar.

Les notícies, doncs, de conflictes re-

lacionats amb la festa sovintegen. En

són exemple les diverses prohibi-

cions sobre els entremesos festius,

per part de l’Església, en ser consi-

derats poc adients per a la moral.

Amb recomanacions com les que

consten als llibres de visites de les

esglésies, com la que feia l’arquebis-

be de Tarragona el 1796, després de

veure la professó reusenca:

Havent observat la indecència de
algunas figuras y balls en la profes-
só general de sant Pere, patró de la
parròquia, y no podent disimular-
la, ordenam que en ninguna pro-

fessó se admètian figuras o balls
indecents, si que en tot resplan-
desca la decència y modèstia prò-
pias de la sagrada funció y que
especialment un dels balls, que’ns
aparegué més indecent y provoca-
tiu,no sols se evítia enterament en
qualsevol professó, si que se deurà
prohibir en qualsevol concurs y
paratge per evitar escàndols. De
tot lo qual havem previngut al
regidor decano,per a que ab tot lo
ajuntament zèlian la exacta
observància de aquest capítol tant
important per la major glòria de
Déu y bé de las ànimas.

O incidents com el que es va

produir el dia de Sant Pere de 1763

entre un component d’un ball parlat i

un grup de soldats que miraven la

professó al davant de la Casa de Vila,

als quals va fer broma. El soldats

volgueren empresonar el dansaire,

fet que provocà greus enfrontaments

amb la població. Una situació que es

repetí altres cops, per exemple, el

1850, quan s’acaba tocant a some-

tent després d’un altre enfrontament

entre un ballador i uns soldats.

La sàtira novedosa és l’adob que fa

més atractius uns balls d’argument

sobradament conegut. «Tenian los

balls generalment una part dialogada,

que venia a ser com l’antich recitat de

las òperas bufas y, a més, parlaments»,

explica Bofarull. Els balls parlats

compten, a més, amb un personatge

que no es relaciona amb l’argument

del ball i que trenca amb la seriositat

que pot tenir: el diable burlesc, per-

sonatge encarregat de mantenir l’espai

festiu, fer burla amb els seus versots i

passar el plateret al final.

QUATRE SEGLES 
DE REPRESENTACIONS

Com s’ha dit, el ball de Dames i Vells

és el ball festiu, profà i satíric per

excel·lència. Perquè gira a l’entorn

d’un diàleg entre homes vells i unes

noies joves. Confrontació, doncs,

entre exuberància i impotència se-

xual –un caire sovint remarcat per la

caracterització dels personatges– que

possibilita una burla, sempre actua-

litzable, de les persones i la societat.

I per la inversió de papers –homes

vestits de dones i ara també dones

vestides d’home– que comporta.

Amades descriu el ball com la

mostra de «les desavinences entre

diferents matrimonis, entre marits

vells i xacrosos i llurs mullers, en

general noies joves, eixerides i po-

lides, que no coincideixen en gustos

ni en conveniències. En pla de

desacord i perquè no se saben enten-

dre, acudeixen al batlle, perquè els

posi pau i harmonia. El batlle els

aconsella, ajudat pel senyor rector,

que també tracta de restablir la con-

còrdia entre ells, amb gran desesper

de l’agutzil, que té molt d’interès a

dur-los a la presó». Broma, per tant,

vers les institucions considerades

pilars de la societat: el matrimoni, el

poder civil i l’eclesiàstic. A Tarra-

gona, el ball el composen actualment

quatre parelles, el batlle, el rector i el

sargento Blasques. Aquest és l’únic

personatge que no canvia de nom, ja

que els altres poden variar segons el

context polític. El de Reus –si més

no, en la versió de 2009– tenia més
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L’alcalde, la mosso

d’esquadra i el capellà.

Ball de Dames 

i Vells de Reus.



dames que vells, amb alguna parella
del mateix sexe, i el braç executiu de

l’autoritat municipal és una mosso

d’esquadra. Com altres balls parlats,

el de Dames i Vells té diables burles-

cos –en aquest cas, no menys burles-

cos que la resta de personatges– i, pel

que fa a Tarragona, el 1990 es creà la

CUL (Corporació Urbana Limita-

da), un cos de seguretat anomenat

també La Catalana que fa les matei-

xes funcions que els diables, integra-

da per l’elenc femení del grup.

Els intermedis musicals que se-

paren les diverses escenes s’inicien,

en el cas de Tarragona, amb el crit

característic de «—Toca, Peron!».

Els de Reus s’ho fan venir bé amb el

«—Fot-li, que és de Reus!», expres-

sió no menys coneguda a la contrada.

El de Tarragona és, per la seva

continuïtat en el temps i per la força

de les seves representacions –sobre-

tot d’ençà de la que ha estat la seva

última recuperació, el 1981–, l’e-

xemple, sens dubte,més destacat.An-

tigament el trobem representat a

moltes poblacions: Alcover, l’Arboç,

Montbrió del Camp, Mont-roig del

Camp, Porrera, Riudoms, la Secuita,

la Selva, Solivella, Torredembarra, el

Vendrell, Vilanova i la Geltrú o Vi-

lafranca del Penedès, entre altres. A

Valls es va recuperar el 2005 i el 2009

va sortir de nou també a Reus.

La gran quantitat de representa-

cions documentades pot fer pensar

en colles que el representaven i es

feien llogar a les festes, però també

en una dansa que podia ser prepara-

da –l’argument és prou simple– pels

veïns de cada població.

La primera referència del ball

tarragoní és del 1514, moment en

què consta com a ball de Vells, amb

setze personatges, a càrrec del gremi

de bastaixos, macips de ribera o des-

carregadors.A Reus, el 1533, el con-

sell municipal rep la petició de fer

una festa en honor a la Mare de Déu,

amb joglars, amb la dansa dita de

Dames i Vells, que amb els seus acu-

dits i ganyotes alegrin la població.

A Tarragona, el 1617, els docu-

ments utilitzen simultàniament les

denominacions de ball de vells i ball

de dames i vells. I el 1664 es té cons-

tància que tots els personatges, vuit

vells i vuit dames, són interpretats

per homes. A Montbrió del Camp

surt el 1698.

Al segle XVIII el trobem ben

documentat a Tarragona –on el 1779

es coneix com a ball de Dames i

Cavallers– i a Reus, en les festes de la

Pau, del 1725 o en honor a sant

Bernat Calbó, el 1733. A la professó

reusenca de trasllat de la imatge de la

Mare de Déu de Misericòrdia al seu

santuari, el 29 de maig de 1792,

surten dues colles del ball. Mentre

que altres balls i danses eren a càrrec

de les confraries d’ofici, que pagaven

les despeses o aportaven els compo-

nents del ball entre els seus associats,

el ball de Dames i Vells ens apareix,

quan consta, pagat per particulars

–comerciants o indústries–, fet que

ens fa pensar que es tractava de grups

d’actors que es llogaven per a la festa.

El tornem a trobar a Reus el 1797,

en les festes del trasllat de la imatge

de sant Domènec a la seva nova

capella, al portal de Monterols.

El 1816 figura a les festes de

trasllat de la Mare de Déu de la Roca

a la seva ermita, a Mont-roig del

Camp, any en què el trobem també a

la Selva del Camp, població on sortia

a càrrec del gremi de sastres.

La primera versió escrita d’un

text del ball que es coneix és de

Tarragona, datada el 1818, en un

moment en què aquest, a l’igual que

a Reus, és interpretat per colles

desvinculades dels gremis. A Tarra-

gona, el ball fou un dels que més es

representà al segle XIX i arribà fins al

1908. A Reus surt encara el 1850,

per Festa Major, i també, el mateix

any, a la Selva del Camp. El 1861 el

trobem a Riudoms i el 1863 a Por-

rera. El tornem a tenir documentat a

Reus el 1868 i, per última vegada, el

1892, probablement a càrrec d’una

colla de fora vila.

A Tarragona el ball va es va

reprendre durant el segle XX en

diversos moments: entre 1922 i 1923,

el 1931-32, el 1943, 1944, 1946 i el

1948. Però el contingut del ball, on

sovintegen les improvisacions i el seu

caire groller, no era massa adient a la

mentalitat del franquisme. El ball tar-

ragoní deixà de sortir fins que fou

recuperat el 1981 per la colla sar-

danista Joventut Tarragonina, ini-

cialment amb homes i dones, i, a par-

tir de 1985, representat només per

homes. El 1986 reduí el nombre de

parelles per tal que la durada del ball

no excedís d’uns vint minuts i el

1988 incorporà la celebrada figura

del guàrdia civil.

PROXIMITAT, PROVOCACIÓ 
I BURLA

El 1850, la festa de Sant Pere se cel-

ebra també en acció de gràcies a la

Mare de Déu de Misericòrdia i te-

nim ben documentada la composi-

ció i l’ordre dels seguicis festius, en

els quals figuren una part significati-

va dels antics balls i danses propis de
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la vila. El ball de Dames i Vells surt a
la professó, però també surt, com a
mínim, la nit del 29 a recórrer la
població, on els cafès o particulars
organitzen balls o jocs de cucanya,
com descriu el programa:

Con iluminaciones por las noches, y
bailes que tendrán lugar en algunos
cafés y casas particulares, contando
además con que las mismas serán
amenizadas por estos vecinos con jue-
gos y diversiones análogas a su objeto.

O com explica un dietari de
l’època:

Los balls, torres y gegans, tots los dias
no paraban, a las nits lluminàrias y
al campanà, tarradets, y los frentis de
la parròquia ab bombas de colós.

Potser cal insistir en aquestes
descripcions per evitar veure, des de
la distància, la participació dels balls
en les solemnitats festives només en
funció de la seva presència a les pro-
fessons i acompanyaments d’autori-
tats. La festa és un tot i, mentre dura,
hi ha divertiments populars al carrer,
de dia i de nit, a la llum de les teieres.

Els balls parlats satírics expressen
tot el seu potencial comunicatiu en
la proximitat a l’espectador. Lluny
d’escenografies complexes, els ac-
tuants exhibeixen un llenguatge
sense manies, s’adrecen a un públic
que no pot evitar, a vegades, la inco-
moditat d’esdevenir també prota-
gonista de l’escena. Com apunten els
components del ball tarragoní, «el
sentiment moral de l’espectador es

pot veure afectat sobretot per la gran
abundància de referències a tot allò
que es titllat de groller, irreverent i
amoral. L’espectador pot veure em-
pesa cap a la decadència total la seva
dèbil persona davant d’un discurs
d’aquest tipus».

En l’actualitat, el ball tarragoní
només participa, amb la resta del
seguici, a la professó. Es representa
en diversos indrets de la ciutat i, con-
juntament amb altres balls parlats, a
la plaça del Rei. El reusenc ni surt a
la professó ni participa en l’acompa-
nyament de les autoritats a Com-
pletes. Es representa a peu pla en
diferents places del nucli antic.

La representació contemporània
del ball ha suposat una total actua-
lització dels continguts.A Tarragona,
el punt de partida és la recuperació
d’una pràctica recordada per les gen-
eracions més grans. Una recuperació
–afirmen vint anys després– que «no
ha tergiversat el sentit del ball, com
alguns han pretès fer veure, sinó que
s’ha mantingut fidel a la seva més
rància essència». I és que un ball com
Dames i Vells qüestiona les tòpiques
–i molts cops ridícules– confronta-
cions entre tradició i innovació. La
tradició és aquí innovar per conser-
var la funció atorgada secularment a
la peça.

El folklorista Joan Amades, en el
Costumari Català, el considerà «el
document més vulgar i de menys
importància literària dins del seu
gènere», una apreciació del tot ine-
xacta en el present. «L’oralitat de la

representació situa el text en un àm-
bit informal, on el missatge és vehi-
culat a través del registre col·loquial
que intenta acostar-se el màxim pos-
sible a la llengua parlada de Tarra-
gona», afirmen els components del
ball tarragoní. També en els nous
textos reusencs es constata una vo-
luntat de mantenir lèxic i girs propis
de la parla local. El ball de Dames i
Vells de Tarragona introdueix, d’altra
banda, l’espanyol, en la figura del
guàrdia civil. «També intenta usar
aquesta llengua forastera l’alcalde per
dirigir-se al guàrdia. Però el batlle no
domina massa la llengua del nou-
vingut i això provoca que estigui far-
cida d’interferències fonètiques i
lèxiques catalanes, enteses aquestes
com a elements humorístics al servei
de la hilaritat». I és que la mateixa
interpretació dels balls, amb textos
en castellà, per part d’actors de parla
catalana que dominaven poc o gens
la llengua del cadastre, que diu Bo-
farull, era de fet un recurs humorístic
que aportava frescor i divertiment a
uns parlaments sobradament cone-
guts pels espectadors i, a vegades,
prou insubstancials.

Santa Tecla gloriosa,
mare dels tarragonins,

què tenim avui per dinar?
Espineta amb caragolins!

(Vers que tanca l’actuació del 

Ball de Dames i Vells a Tarragona)
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