
Els balls parlats de Sogra i Nora i de Dames i Vells de Tarragona.    
Dues mostres del teatre popular festiu (segles XIX i XX) són dues peces 
teatrals curtes que s’emmarquen en el conjunt d’elements que 
conformen el Seguici Popular Festiu de la Festa Major de Tarrago-
na, que se celebra en honor a la màrtir Tecla d’Iconi. Aquestes pe-
ces teatrals populars de carrer que reben el nom de «balls parlats» 
perquè combinen acció dramàtica, diàleg i dansa, de caràcter 
rudimentari, que no sobrepassa la mitja hora de durada.

Els balls parlats s’inscriuen de ple en la cultura popular; general-
ment es tracta d’obres anònimes i de datació desconeguda, que 
s’han transmès per via oral. Ha estat gràcies a la memòria his-
tòrica que alguns d’aquests balls s’han mantingut o s’han pogut 
recuperar després de molt de temps sense haver estat posats en 
escena.

Aquest nou volum de la col·lecció Scripta està dedicat a l’edició i 
comentaris lingüístics dels textos de dos balls parlats tarrago-
nins: el de Sogra i Nora —sense representació en l’actualitat— i 
el de Dames i Vells —recuperat l’any 1981; després d’una trentena 
d’anys desaparegut dels actes de la festa major tarragonina. Del 
Ball de Sogra i Nora disposem d’un text manuscrit datat a finals del 
segle XIX. Del Ball de Dames i Vells s’editen cinc textos: el més antic 
és un manuscrit de 1818; el segon és una adaptació manuscrita de 
l’anterior feta el 1926; el tercer és un manuscrit que podem datar 
entre els anys 1931 i 1932; el quart és un altre manuscrit datat el 
1946; i el cinquè és un text mecanografiat, adaptat del manuscrit 
de 1946, de l’any 1956.

VoluM 12
Col·lECCIó SCrIPTA

El
s b

al
ls

 p
ar

la
ts

 d
e 

So
gr

a 
i N

or
a 

i d
e 

D
am

es
 i 

Ve
lls

 d
e 

Ta
rr

ag
on

a  

12

Els balls parlats de 
Sogra i Nora i de Dames i Vells 
de Tarragona  

Dues mostres del teatre popular festiu (segles xix i xx)  

PròlEg

PAu rICoMà VAllHoNrAT 

EDICIó I INTroDuCCIó

PErE NAVArro góMEz 

Col·lECCIó SCrIPTA 

uNIVErSITAT DE bArCEloNA

MINISTErIo DE CIENCIA E INNoVACIóN

PublICACIoNS DE l’AbADIA DE MoNTSErrAT



Col·lECCIó SCrIpTa 

aquest és el dotzè volum de la col·lecció 

Scripta, que es va crear amb la finalitat  

d’omplir un buit editorial: el dels textos 

catalans antics no literaris. la literatu-

ra sempre ha tingut, com és lògic, un 

espai destacat en les publicacions; però 

hi ha textos molt notables, allunyats 

del caràcter literari, que mereixen ésser 

editats pel seu valor lingüístic i cultural.

El projecte Scripta (Diatopia i canvi lingüís-

tic. Scripta i projecció dialectal), de la Uni-

versitat de Barcelona, edita sèries de tex-

tos breus de totes les èpoques analitzats 

lingüísticament i agrupats d’acord amb 

el dialecte al qual pertanyen (l’Institut 

d’Estudis Catalans ja ha publicat el de 

l’eivissenc, el  menorquí, el mallorquí i 

el rossellonès (en premsa)). ara iniciem 

l’edició de textos complets, inèdits o poc 

assequibles, d’interès especial per a la 

història dels dialectes catalans.



pròleg
pau ricomà Vallhonrat 

Introducció
pere Navarro Gómez 

Estudi lingüístic del Ball de  Sogra i Nora
Eva rofín Gutiérrez
pere Navarro Gómez

Estudi lingüístic del Ball  de Dames i  Vells
pere Navarro Gómez

Transcripció
pere Navarro Gómez
Joan pere Fortuny Virgili
Marta Terreu Celma
patrícia resa ruiz
Eva rofín Gutiérrez

VolUM 12 
Col·lECCIó SCrIpTa

UNIVErSITaT DE BarCEloNa
MINISTErIo DE CIENCIa E INNoVaCIóN

pUBlICaCIoNS DE l’aBaDIa DE MoNTSErraT

Els balls parlats de 
Sogra i Nora i de Dames i Vells 
de Tarragona  

Dues mostres del teatre popular festiu 
(segles xix i xx)



Col·lecció Scripta 

Editat per  publicacions de l’abadia de Montserrat 
ausiàs Marc, 92-98   08013 - Barcelona

© Scripta i projecció dialectal (d’aquesta edició)
© pau ricomà (del pròleg)
© pere Navarro Gómez (de la introducció, l'edició, la 

transcripció i l'estudi lingüístic del Ball de Dames i 
Vells i del Ball de Sogra i Nora)

© Eva rofín Gutiérrez (transcripció i estudi lingüístic 
del Ball de Sogra i Nora)

© Joan pere Fortuny Virgili, patrícia resa ruiz, Marta 
Terreu Celma (de la transcripció dels manuscrits del 
Ball de Dames i Vells)

Directors de la col·lecció: Àngels Massip i Joan Veny
Supervisió de l’edició: ares llop Naya

Disseny i preimpressió: pepa Estrada 
Fotografies del Ball de Dames i Vells: arxiu Històric 

de Tarragona 

Imprès a Gràfiques 92, avinguda Sucarrats, 91 
rubí 08191

ISBN: 978-84-9191-186-9
Dl: B. 10976-2021
primera edició: setembre, 2021



5

Índex

 9 Pròleg, 

  pau ricomà i Vallhonrat

 13 Introducció. Els balls parlats

 13 Definició i marc geogràfic dels balls parlats

 14 Classificació i coreografies dels balls parlats

 17 origen dels balls parlats

 19 la decadència i la posterior recuperació dels balls  parlats a                   

 la ciutat de Tarragona

 20 Criteris de transcripció

 23 Estudi del Ball de Sogra i Nora de Tarragona

 23 referències del ball

 26 Descripció del manuscrit

 27 argument del Ball de Sogra i Nora de Tarragona

 28 Estudi lingüístic del manuscrit del Ball de Sogra i Nora de  

 Tarragona, s.XIX

 35 Estudi del Ball de Dames i Vells de Tarragona

 35 referències del ball

 39 Descripció dels textos

 40  El manuscrit de  JosepFerrer, de 25 d’octubre de 1818

 41  la versió manuscrita de Joan Salvat i Bové, de 1926

 42  El manuscrit de ramon Combalia, 1931-1932

 43  El manuscrit de Bernat agustín, 21 de setembre de 1946

 44  la versió de Josep Vives i Miret, de 1956

 46 argument del Ball de Dames i Vells de Tarragona

 47 Estudi lingüístic



6

 48  Text de 1818, de Miquel Ferrer

 53  Text de 1926, de Joan Salvat i Bové

 56   Text de 1931-1932 de ramon Combalia

 61  Text de 1946, de Bernat agustín

 66  Text de 1956, de Josep Vives i Miret

 68 Bibliografia

  

  Parlaments o versots del Ball de Sogra i Nora de Tarragona

 73 Text del s.XIX

  Parlaments o versots del Ball de Dames i Vells de Tarragona

 97 Text de 1818, de Miquel Ferrer

 113 Text de 1926, de Joan Salvat i Bové

 127 Text de 1931-1932 de ramon Combalia

 143 Text de 1946, de Bernat agustín

 161 Text de 1956, de Josep Vives i Miret

  

  Glossari

 179 Glossari comentat del Ball de Sogra  i Nora de Tarragona

 187 Glossari comentat del Ball de Dames i Vells de Tarragona



7

1932. Ball de Dames i Vells. rambla Nova. Tarragona. Foto plaques Vallvé.
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1932. Ball de Dames i Vells. rambla Nova. Tarragona. Foto plaques Vallvé.
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Pròleg 
pau ricomà i Vallhonrat
Alcalde de Tarragona

als tarragonins i tarragonines els balls parlats en general, i del 
Ball de Dames i Vells en particular, ens transporten al millor 
moment del curs de l’any a la nostra ciutat, la festa major. per 
Santa Tecla, a Tarragona, i enguany en commemorem 700 anys de 
la celebració, la realitat es transforma i l’esperit festiu desborda 
de gent a cada plaça i carrer. És una festa participada, celebrada, 
democràtica i amable, que evidencia la voluntat de compartir la 
mil·lenària història viscuda, amb l’actualitat ciutadana més mo-
derna i contemporània.  El Ball de Dames i Vells tarragoní és un 
dels símbols i evidències de la capacitat de transformar la realitat 
quotidiana de la ciutat de la manera més satírica, còmica, crítica 
i corrosiva possible, per tal de renovar-nos cada festa major com 
una societat que mira al futur amb confiança i optimisme. 

aquest llibre que teniu a les mans és una magnífica oportu-
nitat per aprofundir en aquesta realitat popular que forma part 
indestriable de l’imaginari tarragoní.  Els sis textos inèdits que 
s’hi aporten, una versió del Ball de Sogra i Nora i cinc versions del 
Ball de Dames i Vells, ens transporten a la societat tarragonina 
dels segles xix i xx en tota la seva riquesa social, política, festiva 
i lingüística. De la mà del filòleg i professor pere Navarro Gómez 
hi descobrim els trets lingüístics que ens són característics i que 
ens defineixen de manera particular com a camptarragonins i 
alhora ens ubiquen i distingeixen en el context cultural del nostre 
país. M’agradaria acomiadar-me i saludar-vos de la millor manera 
possible, tal i com ho faria el nostre ball parlat més celebrat: 

«I deu mil gràcies us dono,
 a tothom generalment,
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que perdoneu nostres faltes,
si per cas en res faltem»

Visca Santa Tecla,
visca la festa major!
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1932. Ball de Dames i Vells. rambla nova. Tarragona. Foto plaques Vallvé.
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1944. Ball de Dames i Vells. Durant les festes de Santa Tecla al camp del Nàstic de 
l'avinguda Catalunya. Tarragona. Foto plaques Vallvé.
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Introducció. Els balls parlats

Definició i marc geogràfic dels balls parlats

aquest nou volum de la col·lecció Scripta està dedicat a l’edició i 
comentaris lingüístics dels textos de dos balls parlats tarrago-
nins: el de Sogra i Nora —sense representació en l’actualitat— i 
el de Dames i Vells —recuperat l’any 1981, després d’una trentena 
d’anys desaparegut dels actes de la festa major tarragonina en 
honor de santa Tecla d’Iconi. Del Ball de Sogra i Nora disposem d’un 
text manuscrit datat a finals del segle XIX. Del Ball de Dames i 
Vells s’editen cinc textos: el més antic és un manuscrit de 1818, 
el segon és una adaptació manuscrita de l’anterior feta el 1926; 
el tercer és un manuscrit que podem datar entre els anys 1931 i 
9132; el quart és un altre manuscrit datat el 1946 i el cinquè és 
un text mecanografiat, adaptació del manuscrit de 1946, dut a 
terme l’any 1956.

En tots cinc textos s’hi localitzen trets del català col·loquial del 
Camp de Tarragona. És inusual poder disposar d’una mateixa 
obra teatral transmesa —en el cas del ball de Dames i Vells—, 
bàsicament, de manera oral i detectar-ne els canvis lingüístics 
esdevinguts al llarg de cent cinquanta anys.

El vocabulari de les arts escèniques, publicat per l’acadèmia Valen-
ciana de la llengua (2020, 37-38) defineix el terme ball parlat com 
la «representació teatral popular de caràcter molt arcaic que 
combina l’acció dramàtica i el diàleg, cantat o recitat, amb el 
moviment coreogràfic, la pantomima i la música instrumen-
tal». Els historiadors del teatre consideren els balls parlats una 
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variació de l’entremès, peça de teatre curta escrita en un llen-
guatge col·loquial. així ho indica antoni Serrà (1987, 38-39) a El 
teatre burlesc mallorquí, 1701-1850: 

a més de l’entremès «representat» hi ha l’entremès «ballat», cone-

gut popularment amb el nom de ball, el qual versa sobre temàtica 

diversa: bíblica, hagiogràfica, històrico-llegendària, al·legòrica 

i burlesca. Són representacions populars de caràcter molt rudi-

mentari i primitiu que combinen l’acció dramàtica i el diàleg, 

cantat o recitat, amb el moviment coreogràfic, la pantomima i la 

música instrumental.

Una descripció més elaborada de ball parlat ens la dona Francesc 
Massip (2015, 10):

Els anomenats balls parlats (balls amb parlaments) constitueixen 

un dels gèneres més celebrats del teatre popular de carrer els 

vestigis del qual són presents en moltes festivitats mediterrà-

nies. Combinen evolucions coreogràfiques, elementals dansades 

al compàs de músiques rudimentàries, amb uns parlaments 

dialogats i en vers, cantants o recitats, de transmissió fonamen-

talment oral, que només es fixen per escrit de forma tardana 

i bastant descurada. les danses són col·lectives i generalment 

tenen una mera funció d’enllaç entre les diferents parts de la 

representació i més concretament per desplaçar-la d’un lloc a un 

altre de l’espai urbà, en la mesura que el ball s’escenifica de ma-

nera itinerant al llarg dels carrers i places de la població.

Classificació i coreografies dels balls parlats

Encara que hi ha uns balls que prioritzen més la dansa i d’altres 
que estan més pròxims al teatre, segons el contingut, segons la 
temàtica, els balls parlats es poden classificar en hagiogràfics 
i profans. Els hagiogràfics són els que relaten vides de sants, o 
la Mare de Déu o de Jesucrist; generalment acostumen a ser els 
patrons de la localitat on és representat el ball: el del Degollament 
de Sant Joan Baptista (rodonyà), el de la Mare de Déu de la Candela 
(Valls), el de la Mare de Déu o de l’Aparició (reus), el de Sant Abdon i 
Sant Senén (almoster), el de Sant Andreu (la Selva del Camp), el de 
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Sant Bartomeu (roda de Berà), el del Sant Crist (Salomó), el de Sant 
Esteve (Vila-seca), el de Sant Miquel i Diables (Tarragona, Vilafranca 
del penedès, etc.), el de Sant Pere Armengol (la Guàrdia dels prats), 
el de Sant Sebastià (riudoms), el de Santa Magdalena (Bonastre), el 
de Santa Rosalia (Torredembarra).

El grup integrat pels balls profans presenta una gran varietat de 
temàtiques: balls de bandolers (Serrallonga —Tarragona, Vila-
franca del penedès, Vilanova i la Geltrú, Torredembarra, Sant 
Quintí de Mediona—), balls exemplars (Rosaura —reus, Vilafran-
ca, Sitges—, Sebastiana del Castillo —Tarragona—), satírics (Dames i 
Vells —Tarragona, Valls, reus, alcover, Constantí, Mont-roig del 
Camp—,1 Malcasats —el Vendrell, Vilafranca, Vilanova i la Gel-
trú—, Sogra i Nora —Tarragona—), coreogràfics (Gitanes —Vallès, 
Catalunya Nova, país Valencià—, Pastorets —reus, Sitges, Valls, 
Tarragona). 

Els balls parlats s’inscriuen de ple en la cultura popular; gene-
ralment es tracta d’obres anònimes i de datació desconeguda. 
això ha provocat que algunes d’aquestes representacions hagin 
caigut en l’oblit i hagin acabat desapareixent, atès que normal-
ment els textos dels balls es transmetien de forma oral. Existei-
xen molt poques evidències escrites dels textos —i encara menys 
de les partitures de les melodies o la descripció dels moviments 
del ball. Ha estat gràcies a la memòria històrica que alguns 
d’aquests balls s’han mantingut o s’han pogut recuperar després 
de molt de temps sense haver estat posats en escena.

l’espai d’execució dels balls no era fix, sinó que es representa-
ven de manera itinerant, es podien escenificar els parlaments 
durant les professons o les cercaviles, però també es podien re-
presentar els balls davant les cases dels amics o davant de les ta-
vernes (Bertran i Blay, 1984, 22). atès que els balls s’escenifiquen, 

1 la popularitat del Ball de Dames i Vells (o de Malcasats) ha provocat la proliferació de 
grups que els han recuperat o els han introduït en diferents localitats. Seguint 
aquest model de Ball satíric, a Cambrils, l’any 2018 es va crear el Ball de Vileros i Mari-
ners, una versió sui generis adaptada a la idiosincràsia d’aquesta localitat del Camp de 
Tarragona.
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per regla general, en carrers i places de les viles i ciutats, això 
condiciona que l’escenografia sigui mínima o pràcticament 
inexistent.2 la data de la representació dels balls acostuma a 
coincidir amb la festivitat del Corpus i/o de la festa major de la 
localitat en qüestió.

Tal com exposen Bertran i Blay (1984, 24), podem trobar dues 
formes de disposició del públic i dels actors. En la primera 
els actors es divideixen en dues fileres, una davant de l’altra i 
separades per un parell de metres. Els personatges es disposen 
per ordre d’importància i, per tant, presideixen l’escena els 
personatges principals i més destacats. Darrere de les fileres es 
posicionen els músics. Durant el torn de paraula, el personatge 
es col·loca al mig de l’espai escènic i una vegada acabat el parla-
ment torna al seu lloc. En el segon tipus, els actors es disposen 
formant una rotllana i l’escenari és l’espai central. la primera 
forma és la més utilitzada normalment. En ambdues formes el 
públic es col·loca al voltant dels actors.

la música és part indispensable de la representació: la me-
lodia o melodies de cada ball se sol repetir i serveix per mar-
car i diferenciar cadascuna de les escenes. l’ensenyament i 
l’aprenentatge de les melodies que acompanyaven els balls es 
feia generalment per via oral, fet que complicava la seva conser-
vació. a més, es fa difícil fixar quins eren els instruments que 
interpretaven aquestes breus melodies. la dansa que acompanya 
els parlaments tendeix a ser molt simple i la durada varia en 
funció de cadascun dels balls. Generalment es duen a terme 
creuaments entre els diferents personatges.

Els parlaments o versots dels balls parlats eren executats en cata-
là.  Com a conseqüència de l’aplicació del Decret de Nova planta, 
el procés de castellanització va acabar afectant els balls parlats 
—sobretot els hagiogràfics i els de caràcter exemplar. aquest fet 
va provocar que la qualitat lingüística dels balls s’anés degra-
dant, i més quan el poble tenia una competència passiva quasi 

2  Un cas particular el trobem en el Ball del Sant Crist de Salomó, que s’interpreta dins 
el temple parroquial de l’esmentada localitat del Tarragonès.
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total del castellà. així doncs, en aquestes versions castellanes 
s’hi localitzen incongruències lèxiques i sintàctiques, ja que, 
normalment, els mateixos actors no entenien prou bé el text que 
estaven recitant. 

Com ja s’ha comentat més amunt, el Ball de Sogra i Nora no es 
representa avui dia durant la festa major de Tarragona. En canvi 
sí que és representat el de Dames i Vells a Tarragona, al carrer i 
de manera itinerant, durant la tarda del dia 22 de setembre i el 
matí i la tarda del dia 23. El seu context és doncs, pràcticament 
de manera exclusiva, el dejuni de la festa de Santa Tecla i el ma-
teix dia de la festivitat de la màrtir d’Iconi. la durada del ball 
oscil·la entre 25 i 30 minuts.

Origen dels balls parlats

alguns dels especialistes del teatre i de la cultura populars sos-
tenen que els balls parlats tindrien uns orígens religiosos, i els 
connectarien amb els antics misteris medievals representats a 
l’interior de les esglésies i lligats també a la festivitat del Corpus 
(romeu 1992, 23). aquesta consideració seria vàlida per als balls 
parlats de caràcter hagiogràfic, però potser no ho seria per als 
balls de temàtica profana. Els balls profans estarien relacionats 
amb les manifestacions del teatre popular medieval i renaixen-
tista. la lectura de les consideracions d’antoni Comas (1985, 6, 
493-494) ens permet constatar-ne aquesta estreta relació:

Com ja hem pogut veure, el segle XVIII el conreu del català es 

produeix tant a nivell culte com a nivell popular, però és en aquest 

darrer on la personalitat de la llengua es manifesta amb més es-

pontaneïtat i fluïdesa. així, doncs, no té res d’estrany que trobem 

un gran nombre d’«entremesos» i de «sainets». Tal com correspon 

a aquests gèneres, són peces dramàtiques curtes, d’un sol acte, i 

a la vegada senzilles pel que fa a la trama, però de caràcter còmic, 

que sovint deriven vers una intenció burlesca i satírica, i fins i 

tot social [...] El seu interès és, com es pot comprendre, més que 

literari, històric i lingüístic, i, sobretot, costumista. aquí ens 

interessa el gènere com a testimoni de la pervivència de la llengua 

[...] la finalitat d’aquest teatre era divertir. El seu llenguatge té un 
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to col·loquial, viu i directe, accentuat per l’abundància de formes 

vulgars i àdhuc dialectals [...] amb aquesta finalitat de divertir, 

doncs, presenta intrigues, generalment amoroses, i fa desfilar 

tota una galeria de personatges populars i típics [...] D’altra banda, 

aquests personatges responen a tipus paradigmàtics del teatre 

universal: marits enganyats, avars, goluts, autoritats corrompudes 

pel diner, galants menyspreats, etc. [...] Se solia representar, 

com ja hem dit, als patis, als carrers, a les places, en alguna casa 

particular o en algun local llogat.

Massip (2017, 258) va més enllà i es remunta fins a l’edat mitjana 
a l’hora de cercar l’origen dels balls parlats:

l’activitat teatral (transició de l’edat mitjana a l’edat moderna) en 

català, en canvi, es refugia en l’esfera de la festa i de l’espectacle 

popular. En aquest àmbit, es perpetuen fins al nostres dies 

models i tècniques d’arrel medieval amb una gran varietat de 

pervivències, algunes de les quals són úniques a Europa, com, per 

exemple, la Sibil·la de Mallorca, la Dansa de la Mort de Verges, la 

patum de Berga, els balls parlats de les comarques tarragonines i, 

molt especialment, la Festa d’Elx.

El mateix Massip (2007, 301-302) aprofundeix en el tema i, en 
referir-se al teatre popular i la relació que tenia amb els balls 
parlats, escriu:

ara i aquí ens interessa l’entremès comicoburlesc, amb diàleg 

i acció dramàtica, que configura un gènere teatral amb base 

literària, i que, sota diversos noms, s’ha donat en totes les litera-

tures dramàtiques europees [...] En llengua catalana el gènere ha 

rebut altres denominacions com joc, joguet, joguina, comèdia, pas, ball 

o sainet, els primers rastres textuals dels quals comencen a aflorar 

durant el segle XV tot i que la seva transmissió fos fonamentalment 

oral fins que, precisament al llarg del segle XVIII, es produeix una 

sistemàtica fixació per escrit normalment en manuscrits destinats 

a la representació (íntegres o caudals d’actors), i, ja entrat el segle 

XIX, en edicions de canya i cordill. Sobre aquesta multiplicitat de 

denominacions, cal precisar que l’entremès ballat (que pot ser de 

temàtica bíblica, hagiogràfica, històrico-llegendària o burles-

ca) perviu en els nostres dies sota el nom de ball parlat, sobretot a 
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la Catalunya Nova [...]. Són representacions populars, algunes 

rudimentàries, altres d’alguna complexitat, que combinen l’acció 

dramàtica i el diàleg, cantat o recitat, amb el moviment coreogrà-

fic, la pantomima i la música instrumental.

La decadència i la posterior recuperació dels balls parlats a la 
ciutat de Tarragona

El procés de castellanització causat pel Decret de Nova planta de 
1716 acabarà afectant els balls parlats, sobretot a partir de finals 
del segle XVIII i inicis del XIX. podríem afirmar que el canvi de 
llengua en els usos més formals va ser un dels detonants de la 
decadència dels balls, ja que la llengua del poble seguia sent 
el català i els actors i espectadors desconeixien o bé no tenien 
prou domini de l’idioma en què eren obligats a ser escrits els 
versots dels balls. aquesta obligatorietat de canvi d’idioma no va 
afectar totes les manifestacions dels balls parlats de la mateixa 
manera. Els més permeables a la castellanització van ser els 
balls hagiogràfics. En el cas dels dos balls els textos dels quals 
són objecte d’aquest estudi —Sogra i Nora i Dames i Vells—, s’hi van 
resistir i ens han arribat en la llengua del país. Fins i tot les 
representacions del Ball de Dames i Vells que es van dur a terme 
després de la postguerra van ser en català.3

Tradicionalment, els balls eren representats pels gremis. En el 
cas concret del de Dames i Vells qui en tenia cura de l’execució era 
el gremi de forners i de descarregadors. El monopoli i privile-
gis gremials comença a trontollar amb el decret de 8 de juny de 
1813 i rep el cop de gràcia amb el reial Decret de 20 de gener de 
1834, a conseqüència del qual els gremis passaran a dependre 
dels ajuntaments. En produir-se la liquidació dels gremis, el 
finançament dels balls desapareixerà i seran els mateixos ciu-
tadans, la iniciativa ciutadana de grups i associacions, els que 
continuaran amb l’organització dels balls i de la festa. 

3 pere anguera fa una anàlisi excel·lentment argumentada sobre la decadència dels 
Balls parlats (1992, 33-49).
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I encara podem apuntar una altra causa de la decadència 
d’aquestes representacions populars: el poc o nul valor que els 
donaven les classes dirigents, l’estament civil, el religiós i el mi-
litar. aquesta premissa serà desenvolupada més concretament 
en parlar del Ball de Dames i Vells. Tanmateix, amb la revitalit-
zació dels seguicis populars de les Festes Majors de casa nostra 
efectuada a partir de l’arribada dels ajuntaments democràtics, 
els balls parlats es tornen a reincorporar en la vida festiva. 
l’escàs interès que per aquesta manifestació de teatre popular 
festiu havia despertat en estudis especialitzats, tot i l’evident 
repercussió històrica i social a la Catalunya Nova, va esperonar 
el Departament de Filologia Catalana de la Universitat rovira i 
Virgili a organitzar un «Congrés sobre Balls parlats a la Cata-
lunya Nova», els dies 3, 4 i 5 d’abril de 1990. Vint-i-quatre anys 
més tard, i en ocasió de la celebració del 500 aniversari de la 
primera documentació del Ball de Dames i Vells de Tarragona, des 
del mateix Departament universitari es va organitzar un segon 
congrés, aquest cop com a «II Congrés Internacional de Balls 
parlats», els dies 24, 25 i 26 de setembre de 2014.

la migrada existència de textos conservats de balls parlats 
s’explica perquè majoritàriament els actors tenien o bé un grau 
elemental d’instrucció o bé aquest era nul i, per tant, els parla-
ments o versots es transmetien bàsicament de forma oral. Els 
actors es limitaven a reproduir allò que algú els havia ensenyat o 
que ells mateixos havien sentit en actuacions anteriors. aques-
ta és la causa principal de les variacions que es detecten en els 
textos d’un mateix ball datats en anys diferents. 

Criteris de transcripció

pel que fa a la separació de paraules, les separem d’acord amb el 
català actual: posem punts volats si hi ha elisió de vocal, que no 
es marcaria amb l’apòstrof en la normativa moderna. Escri-
vim apòstrof si l’elisió es marca amb l’apòstrof en la normativa 
moderna.

regularitzem accentuació sempre tenint present el timbre de les 
vocals en el parlar del Camp de Tarragona.
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Quan seria difícil de comprendre el que diu el text si no ho acla-
rim, afegim entre <> la lletra o lletres que permetin d’entendre 
el text. al contrari, quan sobra alguna grafia segons la normati-
va moderna i això fa difícil d’entendre el text, la posem entre ().

Quan el text elideix la -r de l’infinitiu (o d’un altre mot) i la vocal 
que queda com a final és la -a, posem sempre un accent agut 
(cantá, clá). Si es tracta d’una -e, posem accent agut o greu segons 
el timbre que té la vocal final en la varietat del Camp de Tarrago-
na (per exemple: havè per haver, pó per por).pel que fa als glossari 
finals, el criteri general ha estat de regularitzar les entrades 
d’acord amb l’ortografia actual.
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personatges i melodia del Ball de Sogra i Nora  de Tarragona. recollit per l'autor. 
Transcripció musical del mestre ramon Bonet.Joan amades.Costumari Català, 
V,pàg. 186.
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Estudi del Ball de Sogra i Nora de Tarragona

Referències del Ball

la informació existent sobre aquest ball és molt escassa, bàsica-
ment es troba en el Costumari català: el curs de l’any de Joan amades i 
en el llibre Els Colors de Santa Tecla. La Festa Gran de Tarragona, de Jordi 
Bertran. Vet aquí la descripció que en fa Joan amades (2003, V, 188): 

Un altre ball, de to còmic i faceciós, era el de la sogra i la nora, que, 

com bé indica el títol, prenia per argument el tema universal de les 

diferències entre la joventut i la vellesa, cristal·litzades en les tra-

dicionals desavinences entre sogres i nores. El diàleg era en català, 

i no estava pas inspirat en els diversos sainets i literatura de fil i 

canya que glossen el tema. Hi intervenien, a més de les protagonis-

tes, dos «currutacos», els dos marits (el de la vella i el de la jove), un 

mosso, una serventa, uns veïns, Isidre, laieta, el metge i el batlle. 

la facècia es movia en un ambient camperol.

Jordi Bertran (1998, 58) hi fa referència a l’apartat d’elements 
perduts del seguici popular de la ciutat de Tarragona, l’indica: 

les divergències entre la jove de la casa i la seva sogra són al cen-

tre d’aquest ball de caire còmic. la representació és documentada 

durant el segle passat, concretament per primer cop el 1877, però 

sembla que l’origen és un romanç del XVIII. 

En comparar aquesta informació amb el manuscrit que oferim, 
trobem algunes divergències sobretot referides als personatges, ja 
que hi ha alguns noms que no coincideixen i, a més, no s’esmenta 



Els balls parlats de Sogra i Nora i de Dames i Vells de Tarragona.    
Dues mostres del teatre popular festiu (segles XIX i XX) són dues peces 
teatrals curtes que s’emmarquen en el conjunt d’elements que 
conformen el Seguici Popular Festiu de la Festa Major de Tarrago-
na, que se celebra en honor a la màrtir Tecla d’Iconi. Aquestes pe-
ces teatrals populars de carrer que reben el nom de «balls parlats» 
perquè combinen acció dramàtica, diàleg i dansa, de caràcter 
rudimentari, que no sobrepassa la mitja hora de durada.

Els balls parlats s’inscriuen de ple en la cultura popular; general-
ment es tracta d’obres anònimes i de datació desconeguda, que 
s’han transmès per via oral. Ha estat gràcies a la memòria his-
tòrica que alguns d’aquests balls s’han mantingut o s’han pogut 
recuperar després de molt de temps sense haver estat posats en 
escena.

Aquest nou volum de la col·lecció Scripta està dedicat a l’edició i 
comentaris lingüístics dels textos de dos balls parlats tarrago-
nins: el de Sogra i Nora —sense representació en l’actualitat— i 
el de Dames i Vells —recuperat l’any 1981; després d’una trentena 
d’anys desaparegut dels actes de la festa major tarragonina. Del 
Ball de Sogra i Nora disposem d’un text manuscrit datat a finals del 
segle XIX. Del Ball de Dames i Vells s’editen cinc textos: el més antic 
és un manuscrit de 1818; el segon és una adaptació manuscrita de 
l’anterior feta el 1926; el tercer és un manuscrit que podem datar 
entre els anys 1931 i 1932; el quart és un altre manuscrit datat el 
1946; i el cinquè és un text mecanografiat, adaptat del manuscrit 
de 1946, de l’any 1956.
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