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Programa
I

Davant la Verge (Preludi)
Música Enric Morera

Homenatge a Enric Morera en el 50è. aniversari de la seva mort

La Gala (Campdevànol)
Dansa popular catalana

Disseny de vestuari
Instrumentació

Ei gaier
Els nuvis

Pabordesses del Roser

Acompanyants

Enric Majó
Joaquim Serra

Joan Fosas
Núria Majó, Joan M. Cuadrado
Maite Ezpeleta, Glòria Oñoro,
Nati Sánchez, Cecília Vilanova
Pere J. Hernández, Jordi Ollé,
Jordi Rubio, Enric Mediñá

Contrapàs i Morisca (Gerri de la Sal)
Dansa popular catalana

Arranjament coreogràfic Albert Sans
Disseny de vestuari Maria Carbonell

Instrumentació Joaquim Serra

Entrada a plaça «Contrapàs Xinxina»: Anna Sancho, Josep Ollé

Dansa de lluïment «La Morisca-: Cristina Ferrer, Jordi Miranda

Balls de dolçaina (Tortosa)
Danses populars catalanes

Arranjament coreogràfic Eduard Ventura
Disseny de vestuari Maria Carbonell
Instrumentacions Pere Burés

El cap del ball
El punxonet

Bolero

Jota
Maite Ezpeleta, Glòria Oñoro, Sara Sánebez
Mercè Botella, Conxita Bamala, Sònia Jorba

Joan M. Cuadrado, Josep Hinojosa, Joan Camps
Jordi Benet, Jordi Rubio, Josep Ollé



Marineries (El Grau)
Dansa popular de Castelló de la Plana

Arranjament coreogràfic Albert Sans
Disseny de vestuari Maria Carbonell

Instrumentació Agustí Cohí i Grau
M. Josep Pico, Carme Vilanova, Silvia Campillo, Cristina Ferrer
Jordi Miranda, Josep Lluís Chiva, Pere J. Hernández, Josep Ollé

Caragola Joan Belzunces

Bolero de l'Alcúdia de Carlet
Dansa popular valenciana

Arranjament coreogràfic José de Udaeta
Disseny de vestuari Fabià Puigserver

Instrumentació Jordi Núñez
Núria Majó, Joan Fosas

El Mortitxol, dansa del velatori
Dansa popular valenciana

Arranjament coreogràfic Albert Sans
Disseny de vestuari Fabià Puigserver

Instrumentació Jordi Núñez
Cant Begoña Iñurria

Conxita Bamala, Sònia Jorba, Sara Sánchez, Carme Vilanova
Joan M. Cuadrado, Jordi Rubio, Josep Hinojosa, P.J. Hernández

Les Disfressades (Baix Llobregat)
Danses populars catalanes
Coreografia Joan Fosas i Carreras

Disseny de vestuari i espai escènic Ramon B. Ivars
Instrumentació Agustí Cohi i Grau

El ruc Jordi Miranda
L'home del sac Josep Ollé

Les escombretes Cecília Vilanova, Sílvia Campillo,
Maria Matas

Ball de la creu: Pere J. Hernández, Jordi OUé, Jordi Rubio, Enric
Mediñá, Josep Hinojosa

La Gallarda del pou
La Disfressada

Final

(Intervenció de tot el cos de ball)



II

Les gitanes de Rubí
Ballet català en un acte

Coreografia
Disseny de vestuari

Instrumentació

El diablot major
Els diablots

Els vells
El capità de cavall

Els nuvis

Els gitanos

Els volants

Diablot de la tralla

Albert Sans

Ramon Trabal i Altés

Joaquim Serra
Jordi Núñez

Jordi Ollé
Josep Ollé, Gabriel Belzunces,
Pere Josep Hernández
Jordi Garcia, Joan Camps
Joan Belzunces
Conxita Bamala, Joan Fosas

Carme Vilanova, Sílvia Campillo,
Núria Majó, Cristina Ferrer,
Sònia Jorba, M. Josep Pico,
Mercè Botella, Maite Ezpeleta,
Anna Sancho, Sara Sánchez,
CecUia Vilanova

Jordi Ruhio, Josep Ollé,
Jordi Miranda,
Gahriel Belzunces,
Pere J. Hernández,
Josep L. Chiva
Joan M. Cuadrado, Enric Mediñá,
Josep Hinojosa, Jordi Benet,
Xavier Izquierdo
David Sanchís, Xavier Jardí
Jordi Gatell
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Cos de ball

Conxita Bamala Gabriel Belzunces
Miriam Berbel
Mercè Botella

Natàlia Calvo
Sílvia Campillo
Malte Ezpeleta
Cristina Ferrer

Sònia Jorba
Núria Majó
Maria Matas

Glòria Oñoro

Gemma Pallarols

M. Josep Pico
Nati Sánchez
Sara Sánchez
Anna Sancho
Anna Seriol

Cecilia Vilanova
Ma. Carme VUanova

Joan Belzunces
Jordi Benet
Joan Camps
Joan Manuel Cuadrado
Josep Lluís Chiva
Joan Fosas
Jordi García
Jordi Gatell
Pere Josep Hernández
Josep Hinojosa
Xavier Izquierdo
Xavier Jardí
Enric Mediñá

Jordi Miranda
Josep Ollé
Jordi Ollé
Jordi Rubio
David Sanchís

Cant: Begoña Iñurria

Fitxa tècnica

Regidoría
Manteniment del vestuari

Documentació Folklore
Administració

Disseny de llums

Direcció coreogràfica
Direcció musical

Salvador Ollé

M. Josep Serra
Carme Pous

Núria Oller
Montserrat Ricart

Isidre Rubio

Josep Muxí
Salvador Sumsi

Xavier Costas

Eduard Ventura
Pere Burés

COBLA LA PRINCIPAL DEL LLOBREGAT



Comentaris a les danses

I

La Gala

És una de les més belles tonades del folklore català, suport musi¬
cal de l'anomenada «Dansa» de Campdevànol i també d'algunes
altres manifestacions populars com la Dansa de Falgàs i la
Gomhrenyesa.
I és, sobretot, un dels documents més solemnes del ball popular
català, de caràcter cerimoniós i senyorívol, i d'una gran plasticitat
a l'hora de presentar-nos la imatge d'aquell senyor feudal, acostumat
als «mals usos», que galeja totes les noies abans que ningú. Quan
ell serà fora, vindrà l'autèntica festa que farà les delícies dels as¬

sistents, lliures ja de convencionalismes i de la presència del feudal,
senyor de terres i homes.

Contrapàs i Morisca

Dues mostres interessants de l'expressió tradicional als petits pobles
de muntanya. L'anomenat Contrapàs Xinxina, dansa d'agregació,
festiva i desimbolta, i la famosa Morisca, que utilitza un dels punts
enlairats més característics de la dansa catalana.
La Morisca ens ha arribat acompanyada d'una entranyable llegenda
que explica els treballs de la reina del ball per tal d'alliberar el
seu poble, Gerri de la Sal, de la invasió moresca.

Balls de dolçaina

Ens caldrà situar-nos a la festa popular tortosina, tot just després
de dinar i en el ritual de les grans festes, o per «la Cinta», la principal
de totes.

El Cap de ball, dansa ritual pel traspàs dels càrrecs de majordoms i
majordomes, sagristans i sagristanes.
El ILolero, ben viu i ritmat; el Ball del Punxonet, tipus de joc dansat,
de tonada viva, en e¡ qual els balladors col·loquen el dit índex a tall
de punxó, assenyalant el cel.
I la Jota, una de les expressions de dansa més esteses a tot l'Estat
espanyol i que és la més popular i coneguda del folklore tortosí.



Marineries

Els costums i tradicions de La Plana de Castelló, desconeguts per
a molts de nosaltres, se'ns ofereixen com un nou paisatge de la
dansa popular dels Països Catalans.
Del conjunt de balls tradicionals anomenats «Balls antics de la Plana»
volem recordar LesMarineries, la forma peculiar de ball de la gent
que treballa als «marjals», els aiguamolls de l'arròs i d'altres cultius
típics que ocupen la població de la Plana més propera al mar.
Deixem-nos emportar per la joia de la cançó cjue canta dient;

«Visca la marjaleria,
que és el goig de Castelló.
Visca la nostra Mareta,
Mare de Déu de Lledó.

Visca la marjaleria!»

Bolero de l'Aleúdia de Carlet

El bolero és una forma de ball que va gaudir de gran popularitat
pràcticament a tot l'Estat, tot i que la seva interpretació quedés
una mica reservada als professionals i als especialistes.
El que presentem es conserva encara i es balla a diferents po¬

blacions, especialment a la que va donar-li nom (l'Alcúdia de Carlet),
i posseeix tal varietat de punts i riquesa de passos que l'hem de
considerar com una autèntica filigrana folklòrica.

El Mortitxol, dansa del velatori

Quasi totes les manifestacions festives de la vida humana han tingut
en el temps i arreu del món la seva forma d'expressió dansada;
poques vegades, però, podem recuperar documents de dansa re¬
ferits a aquest moment cabdal de la vida que és la mort.
El Mortitxol o dansa del velatori (Pais Valencià) aporta un con¬

cepte nou a l'entorn dels balls sobre la mort: la dansa com a su¬
peració de la tristesa, en aquest cas per la mort d'un infant (l'albat).
El cantador de romanços, paper assumit tradicionalment pels cecs,
ens desgrana la història des del seu racó amb un text que saluda
la mort com un alliberament.



Les Disfressades

Sovint reconeixem només com a dansa catalana els balls rituals,
però les «ballades», i especialment les carnavalesques, eren cosa <
ben diferent.
Al Maresme «Les Esposades», al Vallès «Les Gitanes» i al Baix
Llobregat «Les Disfressades», tenien per missió omplir de dansa
les tardes de festa, i divertir, amb una colla de balls, més o menys
a la moda, tot el jovent que hi participava.
El ruc i l'home del sac la reposen de fer gresca.
Les escombreres miren de treure l'ancestral mal esperit alhora que
deixen neta la plaça per la ballada.
Després de dinar, com sempre, la plaça va prenent l'aire de les
grans diades i la gent va arribant, mentre les noies, coquetes, ballen
una «Gallarda» convidant els nois a posar-s'hi.
Ja hem trencat el glaç, ja la tenen armada; només calen els diners
per pagar als músics.
Però la recapta no és bona, són temps de pocs «calers», i només
l'Esparriot estrafolari trobarà la sortida amb música de pega per

acompanyar la festa.
Amb embuts i amb l·lusió s'arrenca la «Disfressada» que ja no
acabarà fins a l'esgotament del color, del ritme, de la gresca i de
les forces dels ballaires.

I I

Les gitanes de Rubí

Es un muntatge coreogràfic que presenta el popular Ball de gi¬
tanes en forma de ballet en un acte, incorporant a la representa¬
ció molts dels personatges tradicionals i construint un segon final
que permet una major vistositat.
Tradicionalment El Ball de gitanes , més que una dansa, era tota
una festa: inicialment al voltant de la parella de nuvis que hom
festejava, i després a l'entorn dels concursos originats per la rivalitat
i l'arrelament d'aquestes ballades a les diferents poblacions, es¬

pecialment a les comarques dels dos Vallès.
Lesgitanesh'd estat sempre danses de Carnestoltes i de Festa Major,
i com a tais, sovint han pres la personalitat dels pobles que les
ballen i el nostre és un d'ells.


