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EL BALL D’EN SERALLONGA 
DE VERGES (I)

Mireu quines coses tan curioses: en el tram de Ver-
ges, de moment, les obres de la carretera de la Bisbal 
a Figueres estan aturades, cosa que ens permet de 
repensar-ne el disseny del traçat, i potser també els 
forts aiguats que hem tingut faran reflexionar els res-
ponsables d’executar-les sobre les particularitats de la 
plana empordanesa, que al capdavall no és més que 
un gran aiguamoll que els canvis climàtics i la mà de 
l’home han anat dessecant i que, sempre que pot, tor-
na a inundar-se. I ara, tot d’una, se’ns presenta la gran 

El mític bandoler al qual invoco en els dos 
últims articles perquè ens ajudi a preservar 
el territori va fent de les seves, encara que 
no ho sembli, i la seva quadrilla augmenta 
dia rere dia. És cert que ja estan esbudellant 
la font calenta de Jafre i que en aquella 
població el preu dels habitatges de segona 
mà s’ha disparat, però fa goig de veure que 
cada vegada hi ha més gent amb consciència 
racional, ecològica; només cal veure alguns 
dels articles que surten en aquest número 
de la nostra revista i que m’han sorprès 
gratament.

oportunitat de decidir el futur del nostre entorn gràcies 
al Pla d’acció local per a la sostenibilitat, de l’anomenada 
Agenda 21 del Baix Ter... Massa casualitats, no trobeu, 
perquè al darrere no hi pugui entreveure el trabuc d’en 
Serrallonga? Jo, per tant, compliré la meva promesa 
inicial de continuar parlant d’ell.

Fixeu-vos fins 
on arribava la 
fama del nos-
tre bandoler, 
que dos dels 
romanços que 
avui encara es 
canten Qua-
tre bandolers 
(«Les ninetes 
ploren / ploren 
de tristor...») i 
Don Joan de 
S e r r a l l o n g a 
(«Joan  Sa l a 
Viladrau / era 
el nom que jo 
tenia...»), van 
ser escrits quan encara era a la presó (1633), poc abans 
de morir, i dos anys després (1635) ja s’estrenava la 
comèdia castellana d’Antonio Coello, Francisco de 
Rojas i Luis Vélez de Guevara, El catalán Serrallonga y 
Bandos de Barcelona, que el converteix en un noble, un 
gentilhome (en castellà, un hidalgo), cosa que justifica 
l’afegitó del de en el cognom a partir d’aquell moment, 
com apuntava en PAÍS PETIT núm. 4. 

Arran d’aquesta obra proliferen tota mena de romanços, 
poemes, auques, gravats, novel·les, etc., sobre Serra-
llonga, que creen el mite de l’heroi català, defensor de 
la terra i dels pobres, i enalteixen l’«ofici» de bandoler 
fins a equiparar-lo amb el noble sentiment de justícia 
social.
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Cartell de la representació del Ball d’en Serrallonga de Verges

Així, molts dels nostres grans literats, folcloristes i 
historiadors, a part de nombrosos il·lustradors i alguns 
músics, han tractat el tema (Maragall, Verdaguer en 
uns escrits inèdits, Reglà, Aureli Capmany, Joan Fuster, 
Enric Morera...). Ara bé, qui més contribuí a divulgar 
la figura del nostre home fou Víctor Balaguer, amb el 
drama Don Juan de Serrallonga o Los bandoleros de 
las Guillerías, estrenat al teatre del Circo Barcelonés 
(Barcelona) en 1858, i la versió novel·lada Don Juan de 
Serrallonga (1859), amb una segona part, La bandera 
de la muerte.

Paral·lelament, a casa nostra, com a reminiscència del 
teatre medieval profà i religiós, s’havia estès la tradició 
dels balls parlats o teatre de plaça, que tractaven vides 
de sants, temes cavallerescos, festius, històrics, satí-
rics, de bandolers, etc. Un dels més representats, des 
del Rosselló fins a la Conca de Barberà, era i ha estat 
el Ball d’en Serrallonga. El text més antic que es co-
neix d’aquest ball és el de Tona (1760). Per raó d’espai, 
reservo la informació relativa a balls parlats i als textos 
pròpiament vergelitans del ball a què em refereixo per al 
proper article, però us vull avançar que les dues versions 
més completes i lluïdes , segons coincideixen a afirmar 
tots els entesos, eren les de Pardines i Verges.
  
L’historiador torroellenc Josep Vert i Planas, traspassat 
l’any 2002, en el Llibre de la Festa Major de Torroella 
de Montgrí 1999, publicava l’article «El Ball d’en Se-
rrallonga i el mestre Pere Rigau Barretó», en què deia 
que Rigau havia fet una composició per a l’esmentat 
ball, que «comprenia flauta, clarinet 1r i 2n, cornetí 1r i 
2n, fiscorn, violí 1r i 2n i contrabaix», i afegia: «Aquesta 
obra es va representar el 13 de novembre de 1904, no 
sabem el lloc.»

Doncs bé, no feia gaire, l’amic Joan Brusi, el nostre 
arxiver, m’havia fet arribar la fotocòpia d’un cartell anun-
ciant la representació del Ball d’en Serrallonga a Verges 
en aquella mateixa data, per si em podia ser útil per a 
algun treball futur. Vaig comunicar la troballa a en Vert, 
el qual, després d’investigar-ho a fons, em confirmà que 
aquell lloc desconegut que ell citava era, efectivament, 
Verges, i que la data coincidia amb la de l’estrena de la 
peça musical. Em va prometre que inclouria aquestes 
dades en un llibre que preparava, i, malgrat la malaltia 
que li sobrevingué, encara pogué publicar-les dos mesos 
abans de morir en Un acte sacramental i el teatre vui-
tcentista. Torroella de Montgrí s. XVII-XIX. L’esmentat 
cartell i altres dades sobre el Ball d’en Serrallonga de 
Verges es poden trobar també en el llibre El Ball de 
Serrallonga. Joan Amades (Ed. El Mèdol, 1999), a cura 
de Rosa Mas i Joan Menchon, als quals vaig passar la 
informació perquè la divulguessin.

Pel que fa a la partitura del ball, en una carpeta on 
Amades guardava tot de material inèdit relatiu a balls 

d’en Serrallonga, Mas i Menchon en van trobar una de 
manuscrita corresponent al de Verges, la melodia de la 
qual és una transcripció a una quarta superior de la del 
mestre Rigau; aquest escrivia la partitura en sol major, 
com veureu en la il·lustració, i la que tenia el folclorista 
era transportada a do major.

Ja ho veieu, en la vida vergelitana el famós bandoler hi 
ha tingut també un lloc destacat. Com voleu, doncs, que 
no ens doni un cop de mà quan el necessitem?




