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Començaré per dir que em baso en un treball fet 
pels alumnes de la nostra escola a mitjan anys se-
tanta, quan era l’Agrupació Escolar Mixta de Verges. 
El treball fou publicat en La dansa popular a les 
comarques gironines, vol. I (Girona, Selva i Baix 
Empordà), per la Delegació Provincial del Ministeri 
de Cultura (Acció Cultural), 1980.

L’aclariment es deu al fet que en el llibre resse-
nyat en l’última revista, Danses i costums del Baix 
Empordà, d’Eulàlia Hortal i Josep Bargalló –director 
de dansa, no pas l’antic conseller primer que ens 
va visitar a l’estiu–, hi figura també aquesta infor-
mació, però amb dades molt confuses, ja que els 
autors no tenen en compte l’any d’edició de l’obra 
d’on la van treure (la mateixa citada abans) i hi po-
sen l’edat que tenien els informants fa un quart de 
segle, a més de dir que «l’orquestra sortia de can 

En el darrer article (PAÍS PETIT núm. 5) comen-
tava que els balls d’en Serrallonga considerats 
més complets i lluïts eren els de Pardines i 
Verges. També deia que en aquest explicaria 
què eren els balls parlats i com es representava 
el Ball d’en Serrallonga de Verges. Una revista, 
però, demana concisió i estalvi d’espai; com que 
el terme «ball parlat» és amplíssim, prefereixo, 
de moment, donar pas als testimonis que ens 
resten del que es feia a Verges.

Manel, on avui hi ha el cinema», sense comprovar 
que el local havia tancat l’any 1977.

Feta aquesta observació, sabem que el ball es 
representava a la Plaça Major i s’iniciava amb un 
diàleg entre els aspirants a formar part dels nyerros 
i en Serrallonga. La fórmula de presentació era la 
mateixa en tots els llocs on es feia, amb alguna 
petita variant: (—Serrallonga: Déu vos guard [...]. 
—Qui sou vós, que no us conec? I cada personatge 
s’anava identificant). Vegem com anava aquí.

Segons consta en el treball dels alumnes vergeli-
tans, Elvira Perich i Cargol i Magdalena Oliveras re-
cordaven perfectament la presentació (Serrallonga: 
Déu vos guard, / a vós i a la companyia! / Us vinc a 
demanar / si em voleu a la quadrilla.), com també la 
recordava l’avi Castañé de Jafre, que hi reproduïa 
el diàleg:

—Serrallonga: Déu vos guard,
a vós i la companyia!
Jo us vinc a demanar
si em voleu a la quadrilla.
—Qui sou vós?
—Sóc en Jaumet de Saus, [per Sau]
de la terra de la mel,
que si la Joana en vol bresques
prompte en trobareu de fresques.
    
Altres aportacions recollides són aquestes:

Jo sóc en Paco Paneda,
natural de Terradell, [per Taradell]
a la primera escopetada
em varen trepar la pell.
Ara, com que la tinc trepada,
no podré anar a robar,
però quan la tingui curada
tot ho haig de rebentar.
             (Pere Cortada i Coll)
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NOTA: Des d’aquest privilegiat «Banc de la Mota», vull agrair la informació 
facilitada, especialment, per Conxita Ferrer, Pere Cortada i Bosch i la seva 
esposa, Llúcia Vilavedra, que m’han tret de dubtes en la identificació de 
les persones citades, a la majoria de les quals no he tingut el plaer de 
conèixer.

MÀRIAM SERRÀ

Serrallonga no t’espantis,
no visquis desconfiat:
les pistoles que tu en portes,
vull morir al teu costat
També en sé portar pistoles
i també un gros punyal
per matar-ne i degollar-ne
a la gent del camí ral.
             (Consol Torras i Maspoch)

Serrallonga no t’espantis,
no visquis desconfiat:
les pistoles que jo porto
són per viure al teu costat.
              (avi Falgàs de la Tallada)

Jo sóc l’home del trull,
que faig l’oli com vull;
la quilmada se m’ha trencat,
l’oli s’ha vessat.
                     
Jo sóc en Joan de Saus, [per Sau]
de la terra de la mel,
que si la Joana vol bresques
promptament li’n donarem.
             (Miquel Cortada i Coll)

Jo sóc en Vich de Saus, [per Sau]
molt atrevit i valent,
que un dia vaig escapar-me
d’una columna de gent.
Armats tots com anaven,
tots em van tirar,
però gràcies a Déu
cap no em va tocar.
(avi Ribas [avi Mercadal], que hi participava)

Jo sóc en Burrumbau,
que en faig tan mala cara;
Maleït sia les claus
i qui me les ha encarregades!
  (Miquel Cortada i Coll)

La majoria de les estrofes també solien ser comu-
nes arreu, però en totes les viles eren habituals les 
improvisacions o les al·lusions a algun fet concret 
local. Miquel Cortada explicava que en l’última re-
presentació que es va fer aquí, un seu cunyat, molt 
jove, que havia après a corre-cuita els quatre punts 
de la dansa, en haver de presentar-se al bandoler 
es posà nerviós i va dir:

Jo sóc aquell noi
petit i eixerit
que per un tall de botifarra
ballarà tota la nit.

Com podem comprovar pels textos, molts dels per-
sonatges també eren els mateixos en tots els balls, 
i els llocs de procedència d’aquests corresponien 
a topònims d’Osona (en Serrallonga era osonenc). 
Fixem-nos, però, que, tenint en compte que fa cosa 
d’un segle la gent no viatjaven tant ni tenien ple 
accés a la cultura, els adaptaven a noms de lloc 
més propers. Així, veiem que Taradell és pronunciat 
Terradell o que Sau es converteix en Saus, poble de 
l’Alt Empordà; també és curiós el joc de paraules 
Vich (pres com a nom propi, amb la grafia antiga 
de la h final) i Saus (Sau).

Avui, a més de saber com era el nostre Ball d’en 
Serrallonga; hem detectat algunes «perles» en 
la poca divulgació que se n’ha fet; en deixarem 
d’altres per al proper article. La crítica, si és cons-
tructiva, sempre és bona.




