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El Ball d’en Serrallonga, un dels tants balls parlats 
que proliferaren entre finals del segle XVII i inicis 
del XX en tota la nostra geografia, se solia repre-
sentar a la Catalunya Vella per Carnaval, Corpus 
o qualsevol altra diada, excepte Nadal i Pasqua, 
que tenien obres pròpies dels seus cicles, i a la 
Catalunya Nova, per Corpus i les festes majors. 
Concretament a Verges, no tenia data fixa de re-
presentació; es feia un diumenge qualsevol.

No sabem exactament quan va tenir lloc la prime-
ra escenificació a la vila; només hi ha constància 
gràfica d’una de les últimes (13.11.1904), potser 
la més important perquè comprenia l’arranjament 
orquestral del mestre Rigau, fundador de la Cobla 
Els Montgrins; per això es devia fer aquell cartell 
anunciador (núm. 5, p. 40-41). Ara bé, si en els anys 
setanta Pepita Bosch de Rubau ja deia haver sentit 
taral·lejar la melodia a la seva àvia, podem pensar 
que la cosa venia d’antic. Tampoc no hem esbrinat 
quan va deixar de fer-se; l’historiador Josep Vert diu 
que a Verges es representà fins a l’any 1920.

EL BALL D’EN SERRALLONGA 
DE VERGES (i III)

Des del número 3 de PAÍS PETIT (desem-
bre 2004!), el més gran dels bandolers ens 
acompanya, tot esperant que esbrinem com 
l’homenatjàvem aquí. Avui rematarem la feina. 
Per a refrescar la memòria, us proposo que 
tingueu a mà les revistes del 3 al 6, perquè 
m’hi referiré per acabar d’exposar les dades 
de la representació del ball a Verges. Per estalvi 
d’espai, ometré en cada referència el nom de 
la nostra revista i en citaré només el número 
i la pàgina entre parèntesis. Tampoc no citaré 
la bibliografia consultada; ja consta en els nú-
meros anteriors. Teniu ja les revistes? Som-hi, 
doncs!

El nombre de participants devia oscil·lar, segons 
la disponibilitat del moment, i podem deduir que 
augmentà amb el temps. Així, si l’àvia de Pepita 
Bosch en recordava 12, el cartell n’anuncia 60, 
mentre que altres poblacions més grans en tenien 
de 40 a 44. Imagineu-vos quina espectacularitat, a 
la Plaça Major d’aquell temps!

Mirem d’esbrinar com devia ser l’espectacle.
En el Costumari català, vol. II p. 392-395, referint-se 
a Verges, hi diu: «[...] abans de començar el ball i 
sense que la colla hagués entrat en la plaça, sortia 
el cavaller muntat en esvelt cavall, cobert per una 
gualdrapa de roba blanca molt llarga i folgada, 
que arrossegava llargament per terra. Damunt del 
ròssec anava assegut el babau, que es feia arros-
segar pel cavall. El cavaller feia la presentació de 
l’espectacle demanant ordre i respecte; després es 
retirava a un costat, amb el càrrec d’actuar com 
d’autoritat si aquesta s’hagués fet precisa, i no in-
tervenia per res en la facècia. El babau no parlava. 
Seguia darrera dels actors estrafent ridículament 
llurs gestos, que volia imitar amb un deix poc gra-
ciós. Era el qui més treballava de tots els actuants, 
puix que sempre estava en escena fent estranyeses 
i beneiteries. La Joana figurava estar gràvida i tenir 
desig de mel1, de la qual hom li donava, traient-la 
d’una arna que havien muntat amb cartró enmig 
de la plaça. Molt abans de simular aquest episodi, 
el babau ja s’asseia a terra davant de l’arna, com si 
es tractés de fer un gran àpat, per al qual sembla 
preparar-se. Anava proveït d’un saltamartí i jugava 
amb ell fent-lo saltar com un infant. Es procurava 
que aquest personatge fos representat per un home 
petit i rabassut, com volent recordar l’antiga visió 
que es tenia dels boigs.»
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El personatge que en el text apareix com a babau 
podria molt ben ser el que figura com a «clom» 
en el cartell de l’any 1904, ja que, antigament, 
del pallasso en deien «clon» (de clown en anglès), 
i el paper d’aquell personatge en l’obra era pre-
cisament el d’un babau. Si tenim en compte que 
Joan Amades se servia de 
molts informadors (avui 
en diríem periodistes), el 
canvi de denominació del 
personatge beneit podria 
ser una de les «perles» de 
què parlàvem en l’article 
anterior, qui sap si perquè 
quan hi assistí l’informant 
no hi havia cap cartell que 
donés pistes del nom. Val 
a dir que el Costumari, del 
qual no voldria pas qües-
tionar l’immens valor que 
té en el manteniment i la 
recuperació de la nostra 
cultura popular,  potser 
per la magnitud del seu 
abast i pel gran nombre 
de col·laboradors, conté 
algunes errades colossals; 
precisament quan parla 
de la Dansa de la Mort de 
Verges, també en el volum 
II, dóna una informació errònia del nombre i la 
descripció dels components. Però d’això en podem 
parlar un altre dia...

Així mateix es pot deduir pel cartell que Bordet, 
que en algunes versions era fill de Joana però 
no d’en Serrallonga –ve’t aquí la denominació 

de bordet– i en d’altres, fill de tots dos –també 
li escauria el qualificatiu, atès que Joana no era 
l’esposa del bandoler sinó la seva amant–, a Verges 
era anomenat Bordegàs. A les comarques tarrago-
nines li deien també Nen, Xiquet o Hereuet. Quant 
al desenvolupament de l’obra, podem pensar que 

seguia una cronologia, ja 
que Amades ens presen-
ta una Joana prenyada i 
Vert la situa també com a 
mare2: «Després apareix 
Serrallonga muntat sobre 
un cavall, amb Joana a 
la gropa. Sembla que el 
vestuari del bandoler solia 
ser espectacular, i això era 
motiu perquè a Verges la 
representació tingués una 
bona acollida, en especial 
quan el bandoler voltava 
per la plaça amb Joana i 
el seu fill.»

L’escenografia era similar 
arreu: un seguit de perso-
natges de diferents àmbits 
de la societat aspiraven a 
formar part dels nyerros. 
Amb aquest propòsit, es 
disposaven en dues fileres 

paral·leles, encapçalant les quals, de cara a ells, hi 
havia Serrallonga, Joana i el seu fill (aquest, no 
sempre). Els aspirants a bandolers s’adreçaven, un 
per un, per ordre de col·locació i alternant els de 
la dreta amb els de l’esquerra, a Serrallonga amb la 
fórmula habitual: Serrallonga: Déu vós guard, / a vós 
i a la companyia! [...]. Per fer gala de llur coratge, 
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engegaven trets amb els trabucs. Algunes versions 
acabaven amb l’admissió o no dels aspirants, però 
en d’altres hi havia «l’emboscada» o captura de 
Serrallonga. Aquí, segons afirma Miquel Cortada, 
no hi havia trets ni comparseria; la representació 
consistia en l’acte d’acatament dels bandolers al 
seu cap. Després, tota la comitiva, acompanyada 
dels músics, se’n tornaria cap a Can Manel, d’on 
havia sortit.

Cal dir també que el Ball d’en Serrallonga és l’únic 
ball de bandolers –n’hi havia d’altres– que, després 
d’un temps d’oblit, torna a representar-se i pren 
força. La recuperació més recent és potser la de 
Tortellà. És una llàstima que a Verges el tinguem 
tan poc documentat i que la transmissió oral, per 
culpa del pas del temps, sigui difícil avui dia. Fóra 
bo que si algú encara en conserva algun record 
ens en fes saber els detalls; ja hem vist que tots 
els estudiosos del tema coincideixen a dir que la 
versió vergelitana era molt important i lluïda. I qui 
sap si encara algun dia el nostre bandoler i tota la 
seva colla, representats per cares conegudes, no 
tronarien a desfilar Carrer Major avall fins a la 
Plaça... Potser no ens vindria de nou, ara que ja 
hem enfilat l’agulla per apedaçar un dels estrips 
de les nostres tradicions.

El material que més abunda del ball de Verges, 
com heu comprovat en aquests cinc articles, són 
particel·les. La partitura que veiem avui correspon a 
la que hi havia dins la carpeta d’Amades citada en el 
núm. 5 p. 41; compareu-la amb la del mestre Rigau, 
del mateix número. Val a dir que Joan Amades morí 
(1959) precisament mentre preparava un estudi del 
Ball d’en Serrallonga al Rosselló; una hora abans del 
traspàs, encara en va escriure una quartilla.

Fins aquí, a grans trets, hem anat per camins his-
tòrics, viaranys llegendaris i senders folclòrics amb 
el mític bandoler. Es pot dir que ja fa dos anys que 
tots formem part de la quadrilla d’en Serrallonga, 
o si més no hi estem implicats per mitjà de la lec-
tura. Jo he complert la meva promesa de recopilar 
dades sobre el ball que es representava a Verges en 
honor seu (núm. 3, p. 35-36); ara toca al bandoler 
de donar-nos un cop de mà per a preservar la terra, 
conscienciant-nos a tots de la importància que té un 
entorn sostenible, lliure de l’especulació. Confio 
en ell i en tots nosaltres, i, per reforçar els senyals 
de SOS, vull acabar aquest seguit d’articles amb la 
mateixa invocació amb què els vaig iniciar:
  Torna, torna, Serrallonga,
  que l’alzina ens cremaran,
  que ens arrencaran les pedres,
  que la terra ens robaran.
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1 Això justifica el vers recollit per Miquel Cortada i Coll,
  referit a la mel (núm. 6, p. 43).

2 Obres citades en núm. 5 p. 41.


