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ORÍGENS 

BAL~ 
PAGES 
DEFINICIÓ. Nom amb què es designa el conjunt de danses 

tradicionals de les Pitiüses. Són balls pertanyents a la societat 
rura l que tenen com a característica comuna una clara 
diferenciació entre els papers de l'home i la dona. 

Enciclopédia d'Eivissa i Formentera 

Si bé l'origen exacte dels nostres balls ens és desconegut, les seues característiques (forma de 

cercle), la seua estètica, el tipus de música i la intensa càrrega ritua l ens fan pensar que pot tractar

se de danses d'origen antic. 

Els darrers estudis de Toni Manonelles i Miquel Mayordomo l'inscriuen dins de les formes 

tradicionals dels balls occidentals, on el ball en parella sorgeix a l'edat mitjana. Aquest fet 

explicaria l'entrada d'aquest tipus de ball a les Pitiüses a partir de la conquesta catalana de 1235, 

encara que no es pot precisar el moment concret. 

Aquesta influència cu ltural la trobam també a la nostra llengua, a la religió (amb les joies i a la 

inclusió de la música a la litúrgia), els llinatges, els romanços i cançons, la gastronomia ... El ball, per 

tant, en seria un exemple més. 

ROLS AL BALL 

En els nostres balls, els papers de l'home i de la dona estan molt diferenciats. Mentre la dona, amb 

actitud prou seriosa, descriu cercles dins els quals actua l'home, fent passes molt curtes i ràpides, 

ell, sense passos predeterminats, balla fent grans bots i llançant les cames, tot esforçant-se a segu ir 

la balladora amb la mirada. 

Actualment, com podem veure a totes les colles, el ballador tria la balladora amb una 

castanyolada, però antigament ho feien amb un gest amb la mà o un apropament per convidar 

l'a l·lota a ballar. Aquesta podia acceptar ballar o refusar-ho si no estava a compte per ballar amb 

aquell jove. 

Detalls com aquest i molts altres desmitifiquen el fet de pensar que el ball pagès sigui un ball 

masclista. Es tracta, això sí, d'un ball sexista on dona i home desenvolupen un paper molt 

diferenciat. 
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TIPUS I SIGNIFICAT DELS BALLS 

En ocasions la forma d'executar els balls pot variar lleugerament d'un poble a l'altre de la nostra 
illa. 

La música que acompanya les danses és interpretada pel sonador amb el tambor i la flaüta, i 
acompanyat pells castanyoler/s. Antigament, no eren tots els balladors que sonaven les 
castanyoles, sinó que les feia sonar un home que se situava al costat dels músics. 

Quant a les variants rítmiques, es distingeixen dos temps que coincideixen amb els dos tipus de 
balls, la curta i la llarga. 

La curta 
De denominació més antiga també coneguda com la plana. És la 

modalitat de ball que antigament iniciava la ballada. Les passes i 
el ritme són relativament pausats, apropiats per encetar la festa 
d 'una manera reposada i que anirà augmentant d'intensitat amb 

els altres balls. La música d'aquest ball és de ritme ternari . 

A les festes de pous era l'amo qui obria el ball. Quan la festa era 

per celebrar una boda, eren els sogres dels nuvis que 
començaven amb aquesta ballada fent d'introducció als més 

joves donant-los permís per continuar la xacota. 

En aquest ball l'home no aixeca gaire les cames i el ritme de les 

castanyoles és reposat. La dona, com en tots els balls, adopta una 
posició seriosa. Amb les seues passes curtes i ràpides va descrivi nt 
cercles al vo ltant del ballador. Comença dibuixant tres vegades 
un "vuit", passa a l'altre costat del ballador per fer el mateix i, 

finalment, torna al lloc on havia començat i descriu la mateixa 
figura. La manera d 'acabar varia segons cada colla, i en alguns 

casos és la balladora qui acaba amb una vo lta. Cal destacar que, 
en alguns pobles, hi ha variacions en la forma de desenvolupar 
aquest ball. 

La llarga 
És el ball més representatiu . Encara que podem veure algunes 
variacions pel que fa a la forma de ballar-la, té en comú que el seu 
ritme, en aquest cas quaternari, és molt més animat i enérgic; els 

gestos del ballador són molt més vigorosos demostrant la seua 
força aixecant les cames i tocant més fort les castanyoles. 

La balladora segueix amb la seua postura distant i impertorbable 
amb passos curts i ràpids sense rompre les figures el ·líptiques que 
va descrivint en terra. L'home sempre s'ha de moure dins de la 

figura que li marca la dona. 

Mentre ella es manté distant i segu int uns moviments repetitius, 

ell no segueix uns passos fixos, va improvisant a mesura que balla, 
llança les cames al voltant de la dona, l'acompanya, se li apropa, 

se n'allunya ... En aquest cas és el ballador el que acaba la ballada 

quan ja troba que no pot continuar més el ball pel cansament físic 
que el ball suposa. 

Sa filera 
La balla un home amb dues o més dones que van afilerades i que 

descriuen les mateixes figures que quan ballaven soles. Amb el 
ritme de la llarga el ballador va acostant-se i allunyant-se a 

cadascuna de les dones, passant a vegades les castanyoles per 
damunt del seu cap. 

Vl 
-w 
l.9 « 
CL 
-I 
-I 
« 
en 
<C 
C2 
O 
w 
I-

O 
41 



Vl 
-w 
~ « 
CL 
-I 
-I 

« 
en 

~ 
o 
w 
I-o 
42 

Ses dotze o nou rodades 
És el ball més cerimoniós. Té una gran càrrega ritual; els balladors fan una sèrie de vo ltes 
simètriques, allunyant-se i acostant-se. Quan es troben en el centre, s'uneixen pels colzes i, a partir 

de la sisena vo lta o rodada, els dos balladors porten els braços colzats amb les mans a l'altura del 
pit. És l'únic en el qual hi ha un petit contacte físic entre els balladors. En aquesta part de la dansa 

l'home no salta, sinó que llisca de manera semblant a la dona. 

Aquest ball, fora del mite de ser una cerimònia nupcial que ballen els nous esposos, sí que és 

veritat que el ballava a les bodes una parella en honor als nous esposos. Ens trobam en un escenari 

on, per la importància del moment, hi ha una estructuració i protocol més seriós dels balls. El ball 
s'acaba amb una llarga, on s'ajunten tots els convidats. 

És pel caràcter cerimoniós del ball que aquest no es desenvolupa en altres situacions en què la 
xacota és de caràcter més espontani i desenfadat, ja sigui a una festa de pou, a una font, a una 

reunió familiar. .. 

A aquestes modalitats tradicionals, els darrers anys s'hi han afegit coreografies i noves variants de 
la llarga que solen ser interpretades per les agrupacions folklòriques en les seues actuacions. 

D'entre aquestes es poden destacar: 

Sa giratomba/ Una a cada capI Dos balladores 
Aquesta ballada rep noms diferents segons el grup folklòric que l'escenifiqui. La balla un ballador 
amb dos al·lotes, una a cada extrem amb les passes de la llarga. En aquest ball el ballador tan 

prompte balla amb una com amb l'altra balladora. 

Es canvi de parella 
És un ball on les dones segueixen les passes de la llarga amb la diferència que, en un moment 

donat, passen per enmig i és en aquest moment en què els balladors s'intercanvien les parelles. 

Es molí/La llarga rodada 
El recorregut és generalment el de la llarga, amb quatre al·lotes i un ballador enmig. 

Sa palmera 
És un ball en què intervenen dues balladores i un ballador. Col·locades una al costat de l'altra, una 
balla una llarga en sentit normal de la ballada i l'altra es mou de forma paral·lela a ella, descrivint 

una llarga a l'inrevés. 

ON I QUAN ES BALLAVA 

Tradicionalment, les ballades se celebraven a les cases de camp, coincidint amb les principals 
feines col ·lectives, com les matances, desfetes de dacsa, etc. Però és amb motiu de les bodes, com 
hem comentat més amunt, quan el ball es desenvolupa d'una manera més complexa i completa. El 

comencen els pares o els majors amb la curta, i després d'ells la ballen els nuvis, que donen pas als 

convidats. Els convidats continuen amb la llarga i, en acabar-la, una parella inicia el ball de les 
dotze o nou rodades en honor als esposos. 
També se celebren ballades els dies de festa després de la missa i als pous i a les fonts a l'estiu, 

quan el nivell de les aigües és més baix, coincidint amb les festivitats de Sant Pere, Sant Jaume i 
Santa Maria, entre d'altres. En aquestes ocasions són l'amo del pou o de la font amb la seua dona 
els que obren la festa, però si per raons d'edat o incapacitat no ho pot fer cap d'ells serà una parella 
de familiars de la casa qui obrirà el ball amb la curta. 

LES NORMES NO ESCRITES DEL BALL 

En tots els balls organitzats de forma espontània existien unes jerarquies. En primer lloc, 
generalment hi havia un home encarregat d'organitzar el ball i de posar ordre en cas 
d'enfrontament entre diferents joves. El nom com se'ls coneix, normalment, és "es que porta es 
ball", i es trobava present en tots els balls. Ell s'encarregava de treure la primera balladora a fer el 
primer ball, que solia ser la curta. 

Una vegada que "es que porta es ball" havia tret la primera balladora, un altre jove ja podia ballar 
amb ella i així successivament. Mentrestant es treia la segona balladora i es continuava fins que 
havien ballat totes les al·lotes presents. Se solia ser molt estricte amb la norma que no podia 
quedar cap al·lota sense ballar i així no afrontar-la. 

"Es que porta es ball" s'havia d'encarregar de solucionar els conflictes entre els joves, actuant com 
a responsable de tot el que passava. Una vegada que el ball s'havia produït amb normalitat, ell era 
qui també decidia quan s'havia de finalitzar. 

EVOLUCIÓ DEL BALL PAGÈS FINS ALS NOSTRES DIES 

Com hem comentat anteriorment, el ball pagès, com qualsevol altre ball, era una expressió cultural 
duta a terme en àmbits festius coincidint amb les principals feines col·lectives, com les matances, 
desfetes de dacsa, etc. però també en la celebració de bodes o festes de poble. 

Va ser durant els anys trenta del seg le XX quan, a poc a poc, va anar ca ient en desús per diversos 
motius. Després de la Guerra Civil, durant molt de temps la gent va deixar de ballar, la majoria 
perquè guardava dol per un parent i d'altres perquèja no hi havia alegria per celebrar res. Durant la 
dictadura, passada la postguerra, se seguí ballant però no amb l'assiduïtat d'anys anteriors. 

A la dècada dels setanta, es va observar un augment de les colles que es va fer més palès a la dels 
vuitanta i dels noranta i fins a l'actualitat. 

Ara els balls s'han convertit en un espectacle, s'ha perdut la seua funció original. Encara que està en 
recuperació aquella actitud espontània de ballar, com es pot veure a les ballades de pous on tota 
persona que sap i vo l ballarté lloc a la xacota. 

GLOSSARI 

Castanyoler: Que sona o fa sonar les castanyoles. 

Sonador: Que sona o fa sonar un instrument. En aquest cas es refereix al músic que fa 

sonar el tambor i la flaüta. 

Xacota: Festa, gresca. 
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