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Oh, pastors i rabadans, 
   molt alegre avui me feu  
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Introducció 

Santa Tecla, la festa gran de Tarragona, és una de les festes majors amb 

més història i més emblemàtiques de tots els Països Catalans i ha estat 

reconeguda com a tal, tant a nivell nacional com estatal. És una festa molt 

arrelada a la ciutat i present en els cors de moltes tarragonines i tarragonins 

que any rere any esperen amb candeletes que arribi el 23 de setembre. 

 Jo sóc un d’aquests. Des que vaig néixer he viscut i crescut amb Santa 

Tecla veient com el meu pare sortia dins del seguici tocant la gralla, i anant 

amb la meva mare a veure el seguici any sí i any també. Així, no és estrany 

que tan aviat com en van tindre ocasió em van apuntar a un dels elements del 

seguici. Quan tenia 6 anys ja vaig sortir per primer cop a la Santa Tecla petita 

amb el Ball de Pastorets. Dins del ball, vaig anar creixent fins a sortir per 

primer cop al seguici “gran” de la festa l’any 2005. 

Per a mi Santa Tecla i, en 

especial, el Ball de Pastorets s’han 

convertit en quelcom més que una 

festa i un ball, crec que ambdues 

coses ja formen part de mi i han 

contribuït en gran manera a que ara 

mateix sigui qui sóc. 

Actualment sóc el majoral del ball i 

acumulo al meu historial 7 anys 

seguits sortint al seguici petit i 7 més 

sortint al gran. A més a més, toco la 

gralla i sóc membre actiu de la Colla 

Jove Xiquets de Tarragona. 

 Quan vaig arribar a primer de 

Batxillerat i em vaig haver de 

començar a plantejar un tema per 

fer el treball de recerca, no em va 

ser difícil decidir-me pel Ball de Pastorets. I diria més, crec que m’hauria 

D’esquerra a dreta. Filera de dalt: Oriol Nicolau Tell, Jordi Nicolau Tell i 

Pau Tell Bonet. Filera de baix: Francesc Tell Bonet i Magí Tell Bonet. 
Fotografia d’Imma Bonet Huguet 
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resultat impossible trobar un tema que m’identifiqués més que aquest, tot i que 

no pertany a la meva branca d’estudis. 

Al principi, no sabia ben bé com encarar el treball ja que l’únic que s’havia 

escrit del ball de pastorets era un petit quadernet  publicat per l’Ajuntament de 

Tarragona1. Vaig decidir dividir el treball en dos grans blocs, el primer que 

expliqués la història del ball i el segon que expliqués pròpiament el ball. 

El primer bloc ha resultat un pèl més feixuc perquè hi ha moltes dades a 

buscar i contrastar ja que tenim notícies del ball des de el segle XVII. Per fer 

aquesta part, m’he ajudat de les pautes fixades en el llibre de l’Eloi Miralles 

que he esmentat abans i he extret molta informació d’altres llibres referents a 

les festes de Santa Tecla. Salvador Fà, qui recuperà el ball, em va cedir 

moltíssima informació sobretot referent als anys de la recuperació i m’ha estat 

de gran ajuda la versió digitalitzada de l’hemeroteca de Tarragona, de la qual 

he extret molts articles de finals del segle XIX i principis del segle XX.  

Per fer el segon bloc no he hagut de consultar gaires llibres ni buscar 

informació, senzillament m’he dedicat a explicar detalladament tot el que he 

après del ball durant aquest 12 anys que n’he format part. De manera que es 

pot considerar que porto tota la vida aprenent i investigant per realitzar aquest 

treball, tot i així he tingut bastants dificultats a l’hora d’explicar les diferents 

coreografies i de fer les partitures de les diferents tonades del ball. També he 

fet una petita entrevista al Salvador Fà. 

Quan vaig decidir fer el treball del Ball de Pastorets els meus objectius eren 

arribar a conèixer més profundament el ball que fa tants anys que ballo i 

intentar fer per primer cop un treball complet sobre aquest ball, però, a mesura 

que he anat avançant m’he adonat que el veritable objectiu era acostar una 

mica més el ball a la gent i intentar que els tarragonins s’adonin una mica més 

de les grans coses que tenim a la nostra ciutat i de la gran història de la nostra 

festa. 

VISCA SANTA TECLA! 

                                                 
1 MIRALLES, Eloi. Ball de pastorets : Bucòlica tendresa a redós de la festa. Tarragona 1994 
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a nostre amo Majoral 
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Balls parlats 

Els balls parlats són una de les manifestacions de teatre popular més 

importants del nostre país que es van dur a terme durant l’època medieval i 

l’època moderna. La zona d’influència d’aquestes tradicions comprenia el 

Camp de Tarragona, la Conca de Barberà i el Penedès, tot i que també tenien 

presència fins al Priorat, el Garraf, el Vallès o el Maestrat.Aquests balls van 

viure una gran època daurada des de principis del segle XVIII fins el segle 

XIX. Però a principis del segle XX van caure en una forta crisi que va causar la 

desaparició de la majoria dels balls. Els temes en què estan ambientats els 

diferents balls són molt variats. Trobem balls de rituals agraris com el ball de 

Pastorets o el ball de Cercolets: balls de bandolers, com el ball d’en 

Serrallonga; balls de temàtica cavalleresca, com el ball de la Rosaura o balls 

satírics, com el de Dames i Vells. 

 

Ball de Pastorets  

El Ball de Pastorets és una dansa popular característica del Camp de 

Tarragona i el Penedès amb segles d’història. 

L’origen d’aquest ball no està gaire clar, molts folkloristes ho han investigat i  

ara mateix hi ha moltes hipòtesis sobre aquest tema. 

Alguns experts creuen que té un origen religiós i el relacionen amb els 

pastorets nadalencs (Aureli Capmany)2. D’altres creuen que es més probable 

que siguin l’evolució d’algun ritual pastorívol de l’època precedent a 

l’agricultura (Violant Simorra3, Jofre Vilà4)i alguns van més enllà i afirmen que 

el ball podria ser una resta d’alguna religió antiga perduda d’origen ramader o 

agrari (Joan Amades5). 

                                                 
2
 
CAPMANY I FARRÉS, Aureli. Calendari de llegendes, costums i festes tradicionals catalanes 1951

 
3
 
VIOLANT I SIMORRA,Ramon. Etnografia de Reus i la seva comarca. Barcelona 1990

 
4
 
VILÀ I SOLER, Jofre. Sitges, vocabulari de Festa Major. Sitges 1989 

5
 
AMADES I GELATS, Joan. Costumari Català. Barcelona 1983
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Trobada de Balls de pastorets a Torredembarra any 2010. 
 Fotografia d’Imma Bonet Huguet 

A finals del segle XIX el ball va viure una gran època d’esplendor i es va 

estendre per molts dels municipis tant del Camp de Tarragona com del 

Penedès. La referència més antiga es troba a la ciutat de Tarragona l’any 

1633 però també s’han trobat documents sobre el ball posteriorment a moltes 

altres viles: Reus (1725), l’Alforja 

(1784), Vilafranca del Penedès 

(1802), l’Arboç i el Vendrell 

(1846) la Selva del Camp (1850), 

Igualada (1852),Sitges (1858), 

Falset i Vilanova (1862), 

Torredembarra (1882), Alcover 

(1894), la Pobla de Montornès 

(1895) i Sant Pere de Ribes 

(1958). Tot i això també s’han 

trobat indicis d’aquest ball fora d’aquesta zona però en municipis molt aïllats. 

Actualment aquest ball ha estat recuperat en molts pobles i ciutats com 

Tarragona, Vilafranca, Reus, Sitges, Torredembarra, Sant Pere de Ribes, 

Vilanova o el Vendrell i també s’ha implantat el ball en algunes viles en què 

mai abans no se’n havia fet com per exemple, el ball de pastorets de 

Constantí. A l’Annex podreu trobar una petita fitxa tècnica dels balls més 

propers a Tarragona. 

Història del ball 

Inicis 

 No se sap amb exactitud quan es va formar el ball de pastorets de 

Tarragona tot i així es creu que es va formar entre el segle XVII i principis del 

XVIII. Però la primera notícia documentada d’un ball de pastorets a la ciutat es 

remunta a l’any 1633 en el decurs d’una visita del reis d’Espanya, Felip IV i 

Maria Isabel de Borbó a Tarragona coincidint amb les dates de les festes de 

Santa Tecla. D’aquesta visita dels monarques s’ha conservat un document 
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redactat per l’escriptor barceloní Antoni Careta i Vidal que fa la següent 

afirmació: 

“...el nombre de balls(danses) sense comptar-hi els de la capital, eren en 

nombre quaranta, havent-n’hi un del regne de València; portant tots el seu 

vestit adequat. Hi hagué el ball de bastons; el ball de gitanes, que dansaren 

amb castanyoles; ball d’espases; ball de pastorets, que feren bonics 

parlaments...”6 

 En aquest escrit es podria deduir que el ball de pastorets que esmenta no es 

pròpiament tarragoní si no un dels 40 balls que afirma que hi van ser convidats 

ja que diu: “sense comptar-hi els de la capital”. Tot i això hi ha un punt després 

de “vestit adequat” que també és molt possible que separés la primera 

afirmació de les següents de manera que tant el ball de pastorets, com el de 

gitanes o el d’espases, fossin autòctons i també hem de considerar que 

aquests 3 balls sempre han estat característics de la ciutat de Tarragona. 

Un altre tema a destacar en aquest escrit és que, per primer cop 

s’anomenen els parlaments i per tant també es el primer cop que un document 

fa esment als balls parlats. 

 Per trobar un altre document que faci referència a un ball de pastorets a 

Tarragona hem d’anar gairebé un segle més tard en un manuscrit que el 

folklorista vallenc Francesc Blasi i Vallespinosa va trobar en l’antic convent del 

Carme que afirma el següent: 

“...el ball de bastons, dels pastors, de la piràmide i d’altres que s’usen en el 

Camp de Tarragona...”7 

 Si bé en aquesta frase no s’hi identifica que el ball de pastorets que esmenta 

sigui de Tarragona ens demostra que aquest ball durant el segle  XVIII estava 

ben viu i era característic al Camp de Tarragona. 

                                                 
6 CARETA I VIDAL, Antoni. Notes d’un ball popular, article publicat a la revista “Lo Gay Saber”. Barcelona 1879. la 

notícia fou recollida per Francesc Blasi i Vallespinosa en el seu treball inèdit Els Xiquets de Valls, l’original del qual 

esta conservat a la biblioteca del Centre Excursionista de Catalunya. 

7  BLASI I ESPINOSA, Francesc (nota 1) 
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Diario de Tarragona núm 222. 22 de setembre de 1877 pàg.2. 

Imatge extreta de www.tarragona.cat 

 

Consolidació 

 En un gran nombre de casos totes les danses populars de Tarragona 

apareixien tant als diaris o als programes, camuflades com a “danzas de la 

tierra” i per tant no tenim informació del Ball de Pastorets fins aquest escrit del 

Diario de Tarragona del 1877 en què ja s’afirma completament l’existència 

d’un ball de pastorets a la ciutat de Tarragona També es diu que els 

components del ball assagen totes les nits per a preparar-se per a les festes 

de Santa Tecla.  

                                    

 

 

 

 

 

I en aquest mateix any tornem a trobar un escrit al mateix diari en què afirma 

que el ball sortirà a la cercavila popular de Santa Tecla. 

 

 

 

 

 

 

 

 

I tornaven a ser notícia en el programa de les festes publicat tant al Diario de 

Tarragona com al diari La Opinión: 

       

 

 

 

 

 

Diario de Tarragona núm. 210. 8 d’agost de 1877 pág 3. 
 Imatge extreta de www.tarragona .cat 
 

Diario de Tarragona núm 219. 19 de setembre de 1877 pág 2. 

Imatge extreta de www.tarragona.cat
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Diario de Tarragona núm 186, 6 d’agost de 1882 pàg.2. 
 Imatge extreta de www.tarragona.cat 

 

 També tenim constància que el ball va sortir tant per Santa Tecla l’any 1880 

com per Sant Magí dos anys després, el 1882, sent així el primer cop que 

tenim un document que ens demostri que a més de Santa Tecla el ball també 

es representava per Sant Magí. 

 

       

  

 

 

 

Per la Santa Tecla de l’any 1886 van ser prohibits tots els balls excepte, el 

de bastons, i encara que no l’anomeni directament es sobreentén que el de 

pastorets també va ser prohibit. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 En llegir aquest article podem fer-nos una petita idea de l’àmbit social del 

ball. Primer, ens indica que aquestes manifestacions són plenament de caire 

popular, és a dir, que els balls eren una iniciativa ciutadana. Segon, el text 

admet que eren danses molt antigues, tot i que no en diu cap data exacta. 

Tercer i últim veiem que les autoritats només van permetre que es ballés el 

ball de bastons posant com a excusa que era l’única dansa graciosa que no 

feia el ridícul, però molt segurament el motiu real podria ser que el ball de 

bastons era un ball sense parlaments, és a dir, que no els hi podria portar cap 

queixa pública ni els podria deixar en evidència davant del poble, com feien 

els altres balls mitjançant els parlaments. 

Diario de Tarragona núm 214, 15 de setembre de 1886 pàg.2.  
imatge extreta de www.tarragona.cat
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Diario de Tarragona núm 224, 21 de setembre de 1890 pàg.2. 

Imatge extreta de www.tarragona.cat
 

 

Aquesta situació va durar fins l’any 1890 en què els balls van tornar a sortir 

tan per Sant Magí com per Santa Tecla. 

 

 

 

 

 A partir del 1890 es creu que el ball va sortir ininterrompudament fins l’any 

1897, tot i que només s’han trobat articles que el ball també va sortir pel Sant 

Magí del 1895 i les dos festes de l’any 1897. 

 

 
 

 

 

 

 

Ball de pastorets entrant a la Plaça de la Font 

Fotografia de Fotos Chinchilla aproximadament 1915 
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Davallada 

 L’any 1898 no va sortir cap de les danses populars per culpa del conflicte 

colonial en què es trobava Espanya8 però l’any següent van tornar a sortir. 

 El principi de segle va ser molt dur pels elements del seguici de Tarragona i 

totes les danses populars van entrar en una forta davallada fent un intent 

desesperat perquè els esmentats balls no desapareguessin. Va intentar fer 

arribar el seguici a tots els punts de la ciutat des de la Part Alta fins al Serrallo. 

 

 I, a més a més, es va organitzar un concurs el dia 24 de setembre per 

intentar augmentar la competència entre els diferents balls oferint un premi: 

 

 

 

 

 

 

 

I quatre dies més tard ens presenten el veredicte del jurat en què es deixa el 

primer premi desert com a forma de protesta davant dels balls, ja que havien 

perdut la seva esplendor i no eren com havien sigut. El segon premi 

l’adjudiquen al ball de “Marcos Vicente” i el ball de pastorets s’emportà el 

tercer premi. 

 

 Dos anys després es tornen a trobar mostres que el ball va sortir per Santa 

Tecla. 

 

 

 

 

                                                 
8
 Guerra de Cuba (1895-1898) 

Diario de Tarragona núm. 229, 23 de setembre de 1900 pàg 2.  
Imatge extreta de www.tarragona.cat

  

 

Diario de Tarragona núm 227, 24 de setembre de 1902 pàg.1.  
Imatge extreta de www.tarragona.cat
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Per trobar una altra prova ens n’hem d’anar fins l’any 1919 i després fins el 

1922 que és l’últim any que sortirà el ball abans de desaparèixer. Per primer 

cop tenim un document en català que ens ho corrobora, el programa de 

festes de Santa Tecla.  

 

 
 

 

 

 

 
 

FESTES DE SANTA TECLA. Programa oficial de  l’any 1922. 

Imatge extreta de www.tarragona.cat  

 

Plaça de la font any aproximaadament 1922. 

Fotografia de Hermenegild Vellvé 



Senyor amo Majoral, 
vinc aquí determinat 

perquè em doneu la llicència 
per fer un pla que tinc pensat 

13 

 

Recuperació 

Durant l’any 1989 

a tot Catalunya es 

duia a terme una 

revitalització 

cultural, que ja 

venia donada 

d’alguns anys 

enrere, que 

portava a molts 

pobles i ciutats a 

recuperar el seu 

patrimoni cultural i popular. Tarragona no en va ser una excepció ja que, a 

poc a poc, es van anar recuperant antics elements del seguici popular de 

Santa Tecla. Va ser en aquest moment quan a Salvador Fà i Vallverdú es va 

posar a treballar de valent per intentar recuperar un ball emblemàtic de la 

ciutat, el Ball de Pastorets. Però, recuperar un ball històric no es fàcil i per 

aconseguir-ho va perdre moltes hores repassant diari a diari qualsevol article 

que donés informació suficient per poder encarar aquest projecte. Finalment, 

amb l’ajut d’alguns membres de l’Esbart dansaire de Tarragona va 

aconseguir recopilar prou informació ajuntant molts articles del Diari de 

Tarragona, amb els 

parlaments recopilats 

per Josep Bofarull i pel 

seu avi, Salvador Fà i 

Saltó, i amb dues 

fotografies del ball de 

principis de segle es va 

decidir a tirar endavant 

el projecte. 

Així doncs el 4 de febrer 

        Tarja de presentació del ball l’any 1990. 

      Imatge cedida per Salvador Fà i Vallverdú 

Any 1990 bóta a davant de la Catedral. 

Imatge extreta d’usuaris.tinet.cat/bpastor 
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de 1990 Salvador Fà va presentar una instància a l’Ajuntament de Tarragona 

demanant el permís per poder afegir aquest ball a la processó de Santa Tecla i 

una subvenció de 200.000 pessetes per muntar-lo, tot i que el cost autèntic 

seria superior. El 21 de juny d’aquest mateix any li arribava una carta de 

l’ajuntament en què es donava llum verda al projecte i se li comunicava que li 

donarien la subvenció que havia demanat. Aquesta subvenció va arribar 5 dies 

més tard i aleshores van entrar a la recta final per a la recuperació.   

Finalment el dia 19 de setembre de 1990 a les 8 del vespre a l’antic 

ajuntament situat al carrer Major, es va fer la presentació oficial del ball davant 

de la ciutat. 

 Tres dies més tard es va dur a terme el bateig del ball per part dels pastorets 

de Sitges, els dos balls van sortir de la plaça de la Mitja lluna (lloc on té la seu 

l’Esbart dansaire) i van pujar fins a la Plaça de la font on es van reunir amb la 

resta del Seguici. Aquell primer any el ball va fer 4 representacions dels 

parlaments en diferents punts de la ciutat. 

 

 

 

 

 

Fotografia de l’any de la recuperació 1990. 

Fotografia extreta d’usuaris.tinet.cat/bpastor 
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Majoral d’honor 

 El dia 23 de setembre de 1995 mentre els membres del ball estaven 

esperant per fer la tornada a ofici va aparèixer un senyor que afirmava que ell 

havia ballat el Ball de Pastorets abans de la desaparició. Aquest senyor va 

resultar ser Lluís Romeu Barbarà que va ser l’últim majoral que va tenir el ball 

abans de desaparèixer. Aquesta presentació va emocionar a l’instant a tots els 

membres del ball ja que semblava impossible que encara visqués algun dels 

antics pastors i menys encara que recordés d’alguna cosa. 

 Lluís Romeu i Barbarà no recordava gaires coses ja que feia molts anys que 

hi havia ballat i en aquella època encara era un nen, tot i així va explicar que la 

música era molt semblant a la que utilitzaven ells i que en el seu cas la 

interpretava un flabiolaire, anomenat Miquel Cuadrat. Va determinar la 

coreografia pròpia dels parlaments, va esmentar que ells assajaven sempre al 

Pla de Palau, que la majoria eren molt joves i va explicar que en aquella època 

els diables tenien les mateixes funcions que actualment, obrir espai a les 

places i carrers i recollir els donatius del públic durant les interpretacions. 

 El 20 de setembre de l’any 1999 coincidint amb els deu anys del ball es va 

nomenar Lluís Romeu i Barbarà com a MAJORAL D’HONOR del Ball de 

Pastorets de Tarragona, en un acte a l’Antic ajuntament situat al carrer Major i 

posteriorment el dia 22 a les sis de la tarda es va fer una passada dels 

parlaments a davant de casa seva, al carrer Pin i Soler, dedicada, únicament, 

a ell i a la seva família. 

Des de la creació del 

ball de pastorets petit es 

va fer cada any una 

passada dels 

parlaments abans de la 

Santa Tecla petita 

davant de casa seva fins 

l’any de la seva 

defunció. 

Ball de pastorets petit amb el Lluís Romeu Barbarà 

Fotografia de Salvador Fà any 2002 
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Deu anys 

 El 1999 any que el ball complia els deu anys des de la 

seva recuperació, va ser el protagonista del cartell de 

les festes i es van dur a terme molts actes per 

commemorar el desè aniversari. Es va presentar la 

samarreta i una tassa del ball, es va organitzar una 

Mostra de Folklore Viu convidant a balls de pastorets 

tant catalans com estrangers: Ball de Pastorets de 

Sitges, Los Bigardos de Valdemoro, Danza de Pastores 

de Braojos de la Sierra, Dance des batons de Nimes, 

Baila dos Pastors de Cabaleiro, Els Pastorets de 

Mutxamel, Zamarrones de Lena i Dantzaris de San 

Fermín de Lesaka. Aquell mateix any també es van dur 

a terme els actes dedicats a Lluís Romeu i Barbarà, que 

he esmentat abans, i, finalment, es va presentar la 

versió petita del ball.9  

Ball petit 

Ja feia alguns anys que s’havien fet algunes propostes de fer una versió pels 

nens del seguici popular com ja es feia en d’altres municipis. L’any 1998 es va 

formar el ball de diables petit, i va ser llavors quan els responsables del ball de 

pastorets van començar a pensar d’aprofitar el desè aniversari del ball per 

presentar també el Ball de Pastorets petit. Així va ser, l’any 1999 van sortir per 

primer cop a la Santa Tecla petita. 

El ball petit està format per nens d’entre 6 a 12 anys i un cop complerts els 

darrers passen a ballar al ball “gran” sempre que hi hagi algun lloc vacant. El 

ball petit és exactament igual a l’original en els personatges i les vestimentes 

(amb l’excepció que té dos diables vermells en lloc d’un de verd), també 

utilitza les mateixes coreografies. En el cas dels pastorets petits es va decidir 

que recitessin els parlaments històrics. 

                                                 
9 Vegeu el programa d’actes del 10è aniversaria l’annex pàg 54 

Programa de les festes de Santa Tecla de l’any 1999 

Fotografia extreta de www.tarragona.cat 
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Ball actual plaça de la font Tarragona 

Fotografia de Joan Maria Llàtzer 

 

Ball actual 

Actualment el ball de pastorets és un dels elements més característics i més 

estimats de tot el seguici de Santa Tecla. El ball està format per balladors 

d’entre 13 i 35 anys i està dirigit i organitzat per Salvador Fà i per Vanessa 

Cano, la Pastora actual és Júlia Piñana Val i el Majoral Pau Tell Bonet.

Durant el més d’agost tots els participants del ball es reuneixen periòdicament 

a la Plaça de la Mitja Lluna per assajar les diferents coreografies del ball i per 

preparar els parlaments. A més cada any després de les festes de Santa 

Tecla, s’organitza un 

berenar a l’Esbart 

dansaire, on es 

reuneixen el ball 

“gran” i el ball petit 

juntament amb els 

pares. També 

s’organitza un sopar 

exclusiu pels 

membres i 

exmembres del ball 

“gran” en un restaurant de la ciutat. 10 

                                                 
10

 
Podeu trobar un llistat amb tots els dansaire que han passat pel ball des de el 1990 a l’annex pàg 63

 

Presentació del Ball de Pastorets petit 

Fotografia extreta d’usuaris.tinet.cat/bpastor 
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Sortides 

22 de setembre  

La vigília 

La vigília és la cercavila més llarga i més dura, és la primera en què surt tot 

el seguici al complet durant les festes. Aquesta primera sortida porta al límit a 

tots els balladors del ball ja que pràcticament no es pot descansar. Tot el 

seguici surt de la plaça de la font a les 7 de la tarda, el ball de pastorets ocupa 

el 16è lloc just al darrere del Ball de Bastons i al davant del Ball de Turcs i 

Cavallets i en acabar es duen a terme les representacions dels parlaments. La 

cercavila segueix el següent recorregut: 

 

23 de setembre  

Anada a ofici 

Cada any una part del ball es reuneix ben d’hora el dia 23 per fer un 

esmorzar de forquilla i per anar conjuntament cap a la Plaça de la Font per 

iniciar l’anada a ofici. En aquesta sortida que arrenca a les 10 del matí, es 

realitzen molt pocs balls ja que a la immensa majoria dels participants els hi 

passa factura el cansament de la cercavila i de la festa del dia anterior, i, fins i 

tot, n’hi ha més d’un que no ha arribat a tocar el llit. Un cop s’arriba al Pla de la 

Seu tots els elements del seguici fan una ballada conjunta, en el nostre cas 

Recorregut seguici dia 22 

Imatge extreta de www.tarragona.cat 
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una bóta,11 i després tots els participants del ball corren a buscar un bon lloc a 

les escales de la catedral per poder fer una petita becaineta i escoltar els 

parlament de Dames i Vells. 

 

 

Tornada d’ofici 

Un cop acabada tant la missa com la representació de Dames i Vells. Totes 

les formacions comencen a fer el mateix recorregut que han fet per l’anada a 

ofici però a la inversa. Un cop acabat, fan una ballada de lluïment que en el 

cas dels pastorets es fa a sobre d’un escenari situat just davant de 

l’ajuntament. 

 

                                                 
11 Bóta, mireu a la pàgina 36 

Anada a ofici dia 23 

Imatge extreta de www.tarragona.cat 

Tornada d’ofici. 

Imatge extreta de www.tarragona.cat 
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Anada a processó 

A 2/4 de 6 de la tarda tot el seguici torna ha estar reunit per anar a buscar el 

braç de Santa Tecla que està guardat a la Catedral. Es pot pensar que durant 

les 4 o 5 hores que separen l’anada a processó de la tornada a ofici els 

dansaires podrien recuperar forces però un cop s’acaba la tanda de lluïment a 

davant de l’ajuntament comença la diada castellera de Santa Tecla i no hi ha 

pràcticament cap ballador que se la perdi ja sigui per veure’ls com per 

participar activament en alguna de les colles. El recorregut és el mateix que 

per l’anada a ofici. 

 

 

 

 

Processó de Santa Tecla 

Un cop recollit el braç de la patrona des de la Catedral comença una de les 

grans processons dels Països Catalans, de tot l’Estat i de tot Europa. És el 

moment en què tota la ciutat surt al carrer per contemplar el seu seguici i la 

relíquia de la seva patrona. És la sortida més solemne i més sentimental de 

tota la festa. Surt a les 7 de la tarda del Pla de la Seu. 

Plaça de les Cols any 2010 

Fotografia d’Imma Bonet Huguet 
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Entrada del braç de Santa Tecla a la Catedral. 

Fotografia extreta de www.tarragona.cat 

 

 

Entrada del braç 

Aquest és el moment més àlgid i més espectacular de totes les festes i 

també  de tot l’any a la ciutat. Tot el seguici popular es col·loca just davant de 

la Catedral i es prepara per rebre la seva patrona. Just en el moment  que la 

relíquia arriba al Pla de la Seu tots els balls, entremesos, representacions 

al·legòriques i el bestiari comencen a ballar conjuntament cadascun amb la 

seva tonada mentre sonen les campanes, cremen traques i focs d’artifici i cau 

una pluja d’or en forma d’oripells. El Ball de Pastorets enlaira una bóta amb el 

primer rabadà. 

 

Recorregut de la processó de Santa Tecla 

Imatge extreta de www.tarragona.cat 
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Tornada de processó 

Un cop la relíquia del braç de Santa Tecla torna a ocupar el seu lloc habitual 

a dintre de la Catedral, tots els elements del seguici comencen a baixar cap a 

la Plaça de la Font però en aquest cas, baixen per les escales. Respecte al 

Ball de Pastorets aquest és el moment de més tensió de totes les festes ja que 

les baixen fent una bóta. Cada any les baixa un rabadà diferent i té la pressió 

afegida que en els 22 d’antiguitat del ball mai no ha caigut un rabadà baixant 

les escales de la Catedral. Abans de baixar es col·loquen els més veterans en 

els pals superiors que són els que més influeixen en l’equilibri del rabadà i es 

posen els dansaires més alts d’esquenes a les escales ja que hauran d’aixecar 

més els bastons per equilibrar la bóta. Quan tot està preparat comencen a 

baixar una a una les 20 escales de la Catedral fins que gairebé sense adonar-

se’n ja són a baix. 

 

 

 

 

 

 

Bóta baixant les escales de la Catedral, any 2011. 

Fotografia d’Imma Bonet Huguet. 
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Altres sortides a banda de Santa Tecla. 

El ball ha fet nombroses sortides fora de les festes de la ciutat tant en altres 

municipis catalans com en ocasions especials Tarragonines. El ball ha actuat 

a Torredembarra, Vallmoll, El Catllar, Salou, Agramunt, Vila-seca, Barcelona, 

Caldes de Montbui, Santa Margarida i els Monjos, El Morell, Constantí, Reus, 

Sabadell, Sitges i Vilafranca. A part també va sortir durant la celebració per 

l’atorgament a Tarragona de la distinció de Patrimoni de la humanitat l’any 

2001 i per l’entrada d’un nou Arquebisbe a la ciutat l’any 2004. 

 

Parlaments 

Parlaments Històrics 

 Com ja sabem, la principal característica dels balls parlats són justament els 

seus parlaments i de fet, és un dels principals trets distintius que té el ball 

tarragoní ja que és l’únic de tots els diferents balls de pastorets que s’han 

recuperat que fa servir majoritàriament un text històric com a base dels seus 

parlaments. 

 Això és possible gràcies al fet que s’han trobat en dues versions diferents la 

transcripció dels parlaments originals del ball. Per una banda, hi ha una 

recopilació que va fer Salvador Fà i Saltó, que va transcriure els textos de 

boca de la gent que havia participat en el ball durant la dècada dels anys 20. 

Aquesta col·lecció va ser conservada cuidadosament pel seu fill Salvador Fà i 

Llimiana i, més tard, va arribar a mans del fill d’aquest, Salvador Fà Vallverdú 

que els va utilitzar com a base per dur a terme la recuperació del ball. Per 

l’altra banda hi ha una segona transcripció que va servir per corroborar 

l’autenticitat de la primera. Aquesta segona versió va ser proporcionada per 

Josep Bofarull i Guinovart que ell mateix havia recopilat i és pràcticament 

idèntica a l’anterior amb algunes petites variacions. 

 Els versots històrics comencen amb una intervenció inicial del majoral 

seguida de les interpel·lacions entre cada un dels pastors i el majoral, i acaba 

amb un parlament de la pastora i uns versos molt curts dels rabadans. 
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 Els diàlegs que s’estableixen entre cada un dels pastors i el majoral 

consisteixen en un estira i arronsa en el qual cadascun dels pastors exposa 

una sèrie de problemes, peticions i trifulgues al majoral, que respon de forma 

directa a cada pastor. La pastora per la seva banda, lluny de posar pau, renya 

els pastors per haver molestat el seu marit amb els seus plans i escridassa els 

dos pobres rabadans. Cada una de les representacions tant dels pastors com 

del majoral i la pastora s’acaben amb una petita tornada: 

 

“Pastorets, anem anem 

a seguir la bona vida 

que el sol se’n va ja a la posta 

i la lluna ens aconsiga. 

Santa Tecla gloriosa, 

mare de tots els pastors, 

amb vostre mantell cobriu-nos 

que alegria tindrem tots. 

Caterina sobirana, 

A Vinyols ne són pobrets, 

ballarem de bona gana 

aquest ball de pastorets.” 

 

Les dues versions mostren que aquesta era la tornada que utilitzaven els 

pastorets, però s’han trobat alguns documents com un de Joan Salvat12 , en 

que afirma que en lloc de recitar l’anterior tornada utilitzaven la mateixa que el 

ball de Dames i Vells: 

 

 

 

“Santa Tecla gloriosa 

mare dels tarragonins: 

què farem avui per dinar? 

                                                 
12

 
SALVAT I BOVÉ, Juan. Tarragona en la historia general. Tarragona1929
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espineta amb caragolins.” 

 

Hi ha la possibilitat que antigament s’haguessin utilitzat aquests versos també 

en el ball de pastorets, tot i que simplement pot ser una confusió d’aquest ball 

amb el de dames i vells. 

 Tenim constància que en el ball anterior a la desaparició i a causa de la poca 

mitjana d’edat que tenia el ball en aquella època, no feien tantes ballades 

durant la cercavila, com es fan actualment, que es podria dir que no paren de 

ballar, i, només, es dedicaven a representar els parlaments en diferents punts 

de la ciutat. Mentre els pastors duien a terme l’actuació els dos diables 

passaven la bossa pel públic recollint diners, que més tard es repartien i 

servien per  pagar un petit sopar o un berenar als integrants del ball. 

També cal esmentar que tot i que el ball estava format per deu pastors a part 

del majoral, la pastora, el rabadà i els diables, només s’hi han trobat 9 

parlaments. Això pot ser a causa de diferents factors, com per exemple, que el 

dia  que es van recollir els parlaments faltés algun integrant del ball, que s’hagi 

perdut l’últim parlament o, senzillament, que un dels pastors no ha recitat mai 

cap parlament. 

 

Parlaments actuals 

 Durant la recuperació del Ball es van adonar que les dues versions dels 

parlaments que s’havien conservat, estaven escrites amb el català que 

s’utilitzava durant els anys anteriors a la normalització de Pompeu Fabra i 

resultava feixuc tant pels espectadors com pels integrants del ball. Per evitar 

que el públic i els balladors tinguessin problemes per entendre’ls o 

memoritzar-los, Magí Sunyer i Molné, doctor en Filologia Catalana, professor 

de la Facultat de Lletres de Tarragona i reconegut assagista i escriptor, els va 

revisar i en va fer una versió més reduïda i entenedora, sense variar ni 

l’estructura ni la forma, és la versió que es va utilitzar el primer any del ball, 

1990.13 

                                                 
13

 vegeu la versió revisada dels parlaments històrics a l’Annex pàg.62 
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 Durant l’any 1991 es van introduir uns quants canvis, com escurçar la 

tornada que s’utilitza al final de cada parlament o introduir un parlament pel 

pastor número 10 que fins llavors no en tenia. La nova tornada que és la que 

encara utilitzen avui dia tot el ball, excepte la pastora que conserva la versió 

extesa; és aquesta: 

“Santa Tecla Gloriosa, 

mare de tots els pastors, 

abriguem amb vostre manto 

que alegria tindrem tots.” 

 

L’any 1995 es va decidir deixar de banda els parlaments històrics que 

parlaven dels problemes dels ramats i del camp per passar a parlar de temes 

d’actualitat. Així van adaptar tots els parlaments perquè, igual que els altres 

balls parlats de Santa Tecla, tractessin de temes quotidians i introduïssin 

crítiques que interessaven els tarragonins, buscant així un to burlesc o de 

sàtira. Alhora es van suprimir els parlaments dels dos rabadans que es van 

considerar innecessaris, feien així: 

“Rabadà 1:  Ai, ai, jo tinc molta gana 

jo vull llet i xerigot14 

Pastora: Espera’t una miqueta 

que ara corro a buscar el got 

Rabadà 2: Jo també tinc set i gana 

jo vull formatge i mató 

Pastora: Espereu-vos una mica 

i us atiparé de bastó” 

 

Però es va trobar oportú que algun dels pastors mantingués el parlament 

original i es va optar pel majoral i la pastora que són els que inicien i acaben la 

representació, respectivament. Els pastorets petits que van néixer l’any 1999 

van recuperar els parlaments que els grans havien abandonat l’any 1995 ja 

                                                 
14

 Xerigot: fracció líquida de la llet un cop n’han estat eliminats el greix i les proteïnes. 
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que pels nens era més còmode que cada any tinguessin el mateix parlament i 

no l’haguessin de memoritzar cada any. 

 Finalment l’any 2011 es va afegir un parlament d’un dels diables (en aquest 

cas el verd) que a l’igual que “Dames i vells” iniciés el parlament i incités el 

públic a omplir la bossa que reparteixen els diables i els rabadans per agafar 

les donacions del públic i poder pagar una part del sopar que fa el ball cada 

any. També es va decidir repartir les respostes entre el majoral i la pastora per 

intentar treure els indicis masclistes de la societat de principis del segle 

passat, ja que fins llavors tots els diàlegs acabaven amb una intervenció del 

majoral, i la dona (la pastora) tenia un paper purament secundari. D’aquesta 

manera es va aconseguir trencar el prototipus d’esposa que reflectia el ball, tot 

i que en el parlament inicial del majoral encara senyala la pastora com a 

l’encarregada de les feines de casa i de cuinar: 

 

“Tot sovint la pastoreta 

us darà bones pitances, 

sang i fetge amb allioli 

i llomillo del més ample.” 

Representacions 

Tradicionalment es representen els parlaments a tres lloc diferents: a la 

plaça del Rei, davant de la gelateria Oliver (a la Rambla Nova) i un tercer 

emplaçament que ha variat entre el Passeig de les palmeres i la Plaça dels 

Sedassos, tot i així l’any 2011 només es van realitzar en dos llocs per una 

disputa entre el ball i l’Ajuntament. En el cas del ball petit, els representa dues 

vegades: una abans del seguici infantil i l’altra al final; les dues les representen 

a la Rambla Nova. Anteriorment la primera representació es feia al carrer Pin i 

Soler davant de la casa del “Majoral d’honor” del ball, Lluís Romeu. 

Totes les actuacions es fan de memòria i són possibles gràcies a uns quants 

assajos que realitzen els participants del ball i d’una feina individual de 

memorització. Tot i així a cada representació hi ha alguna petita equivocació 

d’algun membre, alguns amb la veu afònica per culpa de la festa major o fins i 
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tot alguns es queden en blanc ja que no són professionals i no estan 

acostumats a patir la pressió de recitar davant del públic. 

Els assajos no només serveixen per memoritzar i perfeccionar el parlament i 

les diferents coreografies del ball si no que també serveixen per practicar i 

millorar la interpretació dels parlaments. Si només els llegissin o els recitessin 

perdrien la gràcia i la ironia característica i per això s’intenta acompanyar-los 

de gestos o diferents entonacions segons el text. 

 

Estructura 

Els diàlegs segueixen una estructura marcada que es va repetint cada any i 

dicta l’ordre en què van intervenint els diferents pastors. 

 

Diable  

Majoral 

Pastor 1r / Majoral 

Pastor 2n / pastor 7è / pastor 2n / Majoral 

Pastor 3r / Majoral 

Pastor 4t / Pastora 

Pastor 5è / Pastora 

Pastor 6è / Pastor 8è / Majoral 

Pastor 9è / Majoral 

Pastor 10è / Pastora 

Pastora 

 

Entre els diferents diàlegs els pastors realitzen un petit ball i l’iniciador del 

següent diàleg es posa al davant del Majoral i la Pastora. 

En acabar la pastora diu aquests últims versos: 

 

“Caterina Sobirana  

a Vinyols en són pobrets 

ballarem de bona gana 
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aquest ball de pastorets!” 

 

I llavors es realitza una ballada i es donen per acabats els parlaments. 

 Des del punt de vista literari els versots estan formats per quartets amb 

versos heptasíl·labs  i amb rima als versos parells. El nombre d’estrofes varia 

depenent del pastor i del diàleg.  

 

Tema 

El tema predilecte dels versots és la política i els seus representants tant 

d’àmbit local com nacional o estatal, però la més habitual és la purament local 

ja que les  tarragonines i els tarragonins la viuen de més a prop. Per exemple: 

 

Pastor 3r (2007) 

“Ja sabrà l’ajuntament 

com quadrar els pressupostos 

que tant de pagar ciment 

s’hauran de pujar els impostos” 

 

 

Resposta del majoral al pastor 6è (2010) 

“Els polítics que tenim 

tenen molt poques virtuts 

només treballen el mínim 

però ens tenen entretinguts” 

 

 

 

 

Tot i això no s’obliden ni de la Generalitat i del govern espanyol: 

 

Pastor 2n (2004) 
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“Ara ens mana el tripartit 

acusat de bon principi 

de traïdor i mal parit 

i que ens porta al precipici” 

 

També en molts casos els parlaments serveixen per fer queixes ciutadanes o 

de la ciutat en general: 

 

Pastor 7è (1996) 

“Majoral vinc emprenyat 

per un cas que m’ha passat 

hi havien merdes al terra 

i no eren pas del ramat 

 

I és que a Tarragona 

la gent és la repera 

els gossos fan cagona 

al damunt de la vorera” 

 

Un altre tema molt habitual en els versots tarragonins és el referent al “poble 

veí” també anomenat, Reus: 

Pastor 3r(2011) 

“Ja n’estem fins els collons 

que en aquesta nostra zona 

d’aguantar als de Reus 

vinga emprenyar Tarragona” 

 

També parlen molt sovint de l’equip de futbol de la ciutat: 

 

Pastor 2n(2008) 

“Què coi passa amb el Nàstic 

i el camp nou que ens prometien? 



Parlaré amb molta prudència, 
amb molt gust i claredat, 

i espero que cap de vosaltres 
no mourà cap altercat  
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Incompliments que fan fàstic 

ens ho crèiem i ens mentien.” 

 

I també s’anomenen problemes mundials com per exemple la crisi financera: 

 

Pastor 6è (2011) 

“Aquesta merda de crisi 

ben fotuts ens ha deixat 

quasi tots vivint del “paro” 

i amb el cul ben apretat.” 

 

 

Es pot veure que en els parlaments es fa servir un registre col·loquial i de 

vegades vulgar, amb moltes paraules mal sonants per intentar acostar-se al 

públic i que la gent que els va a veure passi una bona estona. Per això mateix 

tots els temes que toquen estan en la vida quotidiana de la ciutat o el país i els 

critiquen amb ironia. En el parlament de cada pastor no s’hi pot identificar la 

ideologia política d’aquest, ans el contrari, alguns cops els balladors poden 

representar alguns parlaments amb què no estiguin del tot d’acord i 

simplement actuar davant del públic. Tot i així en els versots es pot deduir un 

pensament d’esquerres i catalanista fet que no vol dir que no critiquin els 

polítics d’aquests dos vessants. 

 

Dansa 

Llegenda:              N  =Pastor número N M  =Majoral 

             P =Pastora      = Doble picada 

  

               =Picada 

 



Caterina Sobirana 
a Vinyols en són pobrets 
ballarem de bona gana, 
aquest ball de patorets! 
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La coreografia del ball de pastorets es compon bàsicament de 5 ballades: 

ball, ponts, bóta, cercavila i parlaments, tot i que tant la bóta, la cercavila o el 

ball tenen algunes variants diferents. 

 

Formació 

Abans de començar qualsevol coreografia es col·loquen uns davant dels 

altres en aquest ordre: 

 

 

     9    7    5    3    1    P 

 

    10    8    6    4    2    M 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Any 2009 Plaça de la Font , Tarragona. 

Fotografia d’Imma Bonet Huguet 



Caterina Sobirana 
a Vinyols en són pobrets 
ballarem de bona gana, 
aquest ball de patorets! 
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Picada 

Els pastors quan piquen entre ells segueixen un patró comú que consta de 

quatre salts: 

 

1r S’eleva la part inferior de la cama (del genoll fins al peu) de manera que 

forma un angle recte amb la cuixa del peu dret. Alhora es fa un salt amb el peu 

esquerre i es pica al terra. 

 

2n Es fa un salt amb el peu esquerre. Mentre s’està a l’aire canvia de cama i 

s’aterra amb el peu dret. 

 

3r S’eleva el peu esquerre tan amunt com es pugui, se salta amb el peu dret 

i es pica per sota de les cames amb el pal del company. Alguns balladors 

eleven el peu dret en finalitzar el salt per semblar que salten més amunt. 

L’impacte contra el terra el rep el peu dret. 

 

4t Fa la mateixa funció que el segon però a la inversa de manera que se 

salta amb el peu dret i es rep l’impacte contra el terra amb l’esquerra. 

 Any 2010 Plaça de la Font, Tarragona. 

Fotografia d’Imma Bonet Huguet 

Plaça de la font any 2010. 

Fotografia d’Imma Bonet Huguet 



Caterina Sobirana 
a Vinyols en són pobrets 
ballarem de bona gana, 
aquest ball de patorets! 
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Ball 

Comença la música i durant els 6 primers compassos els pastors colpegen al 

terra amb els seus bastons. en sonar el setè comencen a picar amb el 

company que tenen al davant. Després tots excepte els de les dues puntes 

que segueixen amb el mateix company, piquen amb un dels del seu costat. Es 

fan dues picades amb cada pastor i després d’aquestes s’intercanvien el lloc 

 

 

     9   7    5    3    1    P 

 

    10    8    6    4    2    M 

 

 

 

     9   7    5    3    1    P 

 

  10        8          6    4          2        M 

 

 

 

 

     9    7    5    3    1     P 

 

    10   8   6   4    2   M 

 

 

Després segueixen en aquesta mateixa direcció picant amb cada pastor que 

es van trobant fins a estar al lloc del company amb qui han picat primer. Hi 

piquen dos cops i recuperen el lloc inicial. 

 Hi ha una variació del ball anomenada “ràpid més ràpid”. En aquest cas els 

balladors fan la parada inicial de 6 compassos abans de picar en cada pastor 

fins que el majoral fa un crit demanant els pastors que vagin més ràpid. 

Llavors s’imita el ball normal fins que el majoral torna a cridar “més ràpid!” 



Caterina Sobirana 
a Vinyols en són pobrets 
ballarem de bona gana, 
aquest ball de patorets! 
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moment en què els pastors passen a picar un sol cop en cada pastor fins 

arribar al lloc. El primer tram d’aquest ball es pot fer caminant ja que entre una 

picada i l’altra hi ha 6 compassos de música en què els pastors no ballen. 

 

Ponts 

En començar la música els balladors agafen per ordre (començant pel 

majoral i la pastora i acabant pel pastor 9), els pals per un costat i l’altre el 

cedeixen al company del davant de manera que tots els pastors excepte el 

majoral i el pastor 9 tenen dos garrots, un en cada mà: 

 

 

      9   7   5    3    1    P 

 

    10   8    6    4    2    M 

 

Quan tots els pastors tenen agafats els corresponents bastons alcen els 

braços de manera que simula un pont i comencen a saltar al ritme de la 

música. Llavors el majoral abaixa el seu bastó, passa a través dels ponts 

seguit de la resta de pastors que estan connectats pels pals i tornen a formar 

la mateixa estructura al final. Aquest ball serveix per avançar ràpidament pel 

recorregut i també s’utilitza com a preliminar per formar la bota. 

 

     9   7    5    3    1            1           P         9          7     

                M          P      4          3          6          5  

    10    8    6    4     2              2          M        10         8   

 

 

            



Caterina Sobirana 
a Vinyols en són pobrets 
ballarem de bona gana, 
aquest ball de patorets! 
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Any 2010 Plaça de les cols. Tarragona 

Fotografia d’Imma Bonet Huguet 

 

 

Bóta 

 Podríem dir que és el tret més distintiu i més imponent del ball de pastorets. 

Per realitzar la bóta és indispensable haver muntat anteriorment uns ponts ja 

que es pot considerar una continuació d’aquests. En aquest cas quan els 

balladors passen per sota dels bastons dels seus companys en lloc de tornar a 

muntar els ponts formen sense deixar anar els barrots en cap moment una 

circumferència. 

 Al muntar el cercle 

entre els pastors 

queden tots els pals 

entrellaçats i llavors 

un dels rabadans 

puja sobre els dos 

pals superiors que 

són paral·lels i la 

resta de companys 

l’eleven. 

 

plaça de la font any 2010 

fotografia d’Imma Bonet
 Huguet 



Caterina Sobirana 
a Vinyols en són pobrets 
ballarem de bona gana, 
aquest ball de patorets! 
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Aquesta construcció s’acostuma a realitzar a les grans places o els llocs 

puntuals durant el seguici. Alguns cops quan el rabadà està alçat, la bóta es 

mou rodant sobre si mateixa o caminant. Els dos moments més importants en 

què es pot observar és quan el ball puja la Baixada de la Misericòrdia que 

aquests últims anys sempre es puja en bóta i el moment de la baixada de les 

escales de la Catedral del dia de Santa Tecla que és el moment amb més 

tensió de tota la cercavila a causa de la dificultat de baixar les escales sense 

fer perdre l’equilibri al rabadà. 

 

 

 

Cercavila 

De la mateixa manera que en el ball realitzen sis cops contra el terra abans 

de començar i al setè piquen contra el company del davant, en aquest cas 

Plaça de les Cols any 2008. 

Fotografia d’Imma Bonet Huguet 



Caterina Sobirana 
a Vinyols en són pobrets 
ballarem de bona gana, 
aquest ball de patorets! 
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només fan una picada i sense intercanviar-se el lloc, desprès piquen amb el 

company del costat de la mateixa manera. Per aquesta coreografia el ball es 

divideix en 3 grups de 4 pastors que piquen entre ells i els pastors no 

s’intercanvien els llocs com passa amb el ball: 

 

      9   7    5    3    1    P 

 

     10   8    6    4    2    M 

 

 

      9   7   5   3    1    P 

 

     10   8   6   4    2   M 

 

Hi ha una variant d’aquesta coreografia, anomenada cercavila creuada, en 

què després de fer dos cops els moviments de la cercavila normal, 

s’intercanvien els llocs amb els pastors que dintre del grup de 4 estan en 

diagonal.  

 

 

     9   7   5    3    1    P 

 

    10   8   6    4    2    M 

 

 

 

      8   7   4    3   M    P 

 

   10  9   6   5   2   1 

 

 

Les dues modalitats de cercavila es realitzen sempre en moviment seguint el 

sentit del seguici. 



Caterina Sobirana 
a Vinyols en són pobrets 
ballarem de bona gana, 
aquest ball de patorets! 
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Parlaments 

Després de la intervenció del majoral els pastors 1 i 2  seguits per la resta de 

pastors fan un moviment circular al voltant dels pastors 9 i 10 fins arribar al lloc 

inicial i llavors fan dues picades amb els companys que tenen davant per 

davant. Durant aquesta ballada el pastor a qui li toca intervenir se situa a la 

banda contrària del majoral i de la pastora mirant cap a ells. El company que 

hauria de picar contra ell pica al terra. 

 

 

 

      9    7    5    3    1     P 

 

     10    8    6    4    2    M 

 

Indumentària i personatges 

El ball de pastorets tarragoní es pot diferenciar fàcilment d’altres per ser el 

que té més personatges característics i per tant més vestimentes diferents, 

respecte els balls de pastorets d’altres pobles i ciutats, com poden ser la del 

majoral, la pastora o les dels diables. 

El vestuari es va extreure en gran part de la fotografia feta per Hermenegild 

Vallvé l’any 192215 en què es poden apreciar perfectament les vestimentes, 

però, el problema que es van trobar els promotors de la recuperació d’aquest 

ball és que l’esmentada fotografia estava feta en blanc i negre i per tant no en 

mostrava els colors, especialment en algunes zones com la faldilla de la 

pastora o de les armilles dels pastors i el majoral ja que les possibilitats eren 

diverses i variades, i l’únic document que van trobar que parlés  de la 

indumentària del ball donava molt poca informació: 

 

                                                 
15

 
Vegeu pàgina 12

 



I ara que ve l’hivern 
I tant m’acovardeix el fred 
Regaleu-me una samarra 

Uns calçons i un bon gambet. 

 

 

 

40 

“...Lo más sobresaliente del de “pastorets” estriba en el airoso sombrero de 

paja estilo americano, adornado con cinta de color rosa y muchos cintajos 

colgantes; los mozos van provistos de sendos garrotes muy retorcidos y 

abigarrados...”16 

 

Així doncs, es va decidir de forma arbitrària la tria del color granatós com a 

distintiu del ball tarragoní considerant que és un dels colors predominants a la 

festa tarragonina, ja que hi ha diversos elements del seguici que vesteixen 

amb colors similars, com per exemple la geganta de la parella del Cós del bou, 

algunes faldilles del ball de bastons i com alguns membres del ball de gitanes. 

Pel que fa als personatges tenim la sort de conservar dues versions dels 

antics parlaments d’abans de la desaparició: la de Josep de Bofarull i la de 

Salvador Fa, en què es veuen molt clarament els diferents personatges que 

formen part d’aquest ball i a més, en la foto abans esmentada s’hi poden 

distingir perfectament els diferents personatges juntament amb les respectives 

indumentàries. 

 

Pastors i rabadans 

Hi ha 10 pastors, nou dels quals tenen parlaments, i juntament amb el majoral 

i la pastora constitueixen el cos de dansa. Els rabadans acostumen a ser els 

més joves o els més lleugers del ball ja que són els que representen els fills 

del majoral i la pastora i pugen dalt de la bóta. En situacions excepcionals 

poden fer substitucions a algun pastor que estigui molt cansat o no pugui 

ballar, a més, acostumen a portar l’aigua. 

Porten un barret arrodonit de palla amb cintes granatoses en tot el perímetre 

exterior i envoltant l’orifici en què s’hi ficaria el cap. Està lligat mitjançant uns 

cordills negres que fan que quedi penjat a l’esquena. Duen una armilla sense 

mànigues de color granatós amb flors morades grogues, verdes, taronges i 

blaves que cobreix el torç,  sota de l’armilla porten una senzilla camisa blanca 

de botons amb les mànigues arromangades i una faixa morada a la cintura. 

                                                 
16 SALVAT Y BOVÉ,Juan. Tarragona en la història general. Tarragona, 1929, p.207 



I ara que ve l’hivern 
I tant m’acovardeix el fred 
Regaleu-me una samarra 

Uns calçons i un bon gambet. 
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Els pantalons són blancs sense cap decoració afegida i acostumen a ser ben 

amples per permetre que el pastor pugui ballar sense problemes. Porten 

espardenyes de pagès amb la punta blanca. A la dreta penjant de l’espatlla 

esquerra i a l’igual que la pastora i el majoral porten una carabasseta que 

originalment era autèntica però més endavant es va optar per substituir-les per 

unes de fusta. Porten unes polaines amb la tela del color de l’armilla just al 

damunt del turmell. I per acabar un sarró de color blanc amb les mateixes flors 

que a l’armilla penjant de l’espatlla dreta, al costat esquerre de la cintura. 

Porten una faixa lila lligada a la cintura, un bastó de fusta, i en el cas dels 

pastors(els rabadans no) poden portar una bassetja de llana. 

El Majoral 

Simbolitza l’amo dels pastors i dels 

seus ramats i durant les cercaviles 

actua de cap de colla dient en cada 

moment quina de les coreografies 

han d’interpretar. 

A l’igual que els pastors, porta una 

armilla granatosa, un sarró, una 

faixa morada, una carabasseta, un 

bastó, unes polaines granates amb 

cascavells, unes espardenyes de 

pagès amb la punta blanca. Els 

pantalons són totalment negres i 

en lloc del barret porta un mocador 

lligat al cap. A diferència dels 

pastors el majoral no acostuma a 

portar la bassetja. 

 

 

 

 

 

Torredembarra any 2010. 

Fotografia d’Imma Bonet Huguet 



I ara que ve l’hivern 
I tant m’acovardeix el fred 
Regaleu-me una samarra 

Uns calçons i un bon gambet. 
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Plaça dels Sedassos Tarragona any 2011. 

Fotografia d’Imma Bonet Huguet 

Torredembarra 2010. 

Fotografia d’Imma Bonet Huguet 

La Pastora 

Simbolitza la dona del majoral i sempre se situa al costat del majoral.  

Porta un cosset negre al damunt d’una brusa blanca amb decoracions a les 

mànigues, un faixetí morat, igual que els pastors porta un barret penjat a 

l’esquena, un bastó, una carabasseta, un sarró, unes espardenyes de pagès i 

el seu tret mes peculiar, és l’únic element del ball que no porta pantalons, si 

no, una faldilla del mateix color granatós que les armilles dels pastors i del 

majoral, a sota d’aquesta faldilla porta uns enagos17 i unes mitges blanques. 

 

Els Diables 

Són els encarregats d’obrir plaça 

procurant a tothora que en les places i 

carrers el públic deixi prou espai per fer la 

ballada i puntualment també formen part 

d’algun ball substituint els pastors, a més 

actuen com a animadors del propi ball i del 

públic. 

 Els diables són un tret característic del 

ball de pastorets de Tarragona ja que no 

es troben a 

cap altre 

ball 

semblant. 

Els vestits 

els va fer Teresa Vallverdú i els va pintar el 

pintor Toni Tonell l’any 1990 el vermell i l’any 

1991 el verd, a part de la disfressa, ambdós 

diables porten, igual 

que la resta del ball, 

                                                 
17

 
Enagos: Faldilla de roba blanca amb farbalans

 



I ara que ve l’hivern 
I tant m’acovardeix el fred 
Regaleu-me una samarra 

Uns calçons i un bon gambet. 
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unes espardenyes de pagès i un bastó. El logo del ball de pastorets es va 

extreure de la vestimenta del diable verd.

 

Música 

Pel que fa la música no en podem dir gran cosa ja que no tenim cap partitura 

ni document que faci referència a la del ball original. 

La música que es toca actualment va ser manllevada dels pastorets de Sitges 

ja que es va considerar que en molts dels balls hi havia una forta semblança 

entre la versió tarragonina i la sitgetana (totes dues ciutats tenen Santa Tecla 

com a patrona). 

En el ball s’utilitzen tres melodies diferents i cadascuna d’aquestes es va 

repetint fins que els dansaires acaben la coreografia. 

La primera és la que s’utilitza pel ball, la cercavila i els parlaments. 

 La segona melodia és exclusiva dels ponts i en alguns casos s’enllaça amb 

la primera melodia. 



Sentiu pels carrers tocar 
timbals, gralles i músiques 
i unes noies tant boniques 

que el meu cor se me n’hi va. 
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 La tercera correspon a la bóta i pràcticament sempre es troba intercalada 

entre la tornada de ponts 

 

Aquestes melodies les interpreta sempre una mitja cobla de tres quartans, és 

a dir, un sac de gemecs conjuntament amb un flabiol i tamborí. També cal 

esmentar que en totes les sortides del ball dins del seguici de Santa Tecla 

sempre han estat acompanyats pels mateixos músics, els Xeremiers de Sa 

Calatrava de Mallorca formats per Pep Toni Rubio al flabiol i tamborí i Pep 

Rotger al sac de gemecs. A les diferents sortides que el ball ha fet fora de la 

ciutat i en la Santa Tecla petita, el ball sempre ha estat acompanyats per altres 

músics. 

 

 

 
Xeremiers de Sa Calatrava. 
 Imatge extreta de www.festes.org 
 



Home, a Reus te’n pots anar 
a menjar lo campanar 

passaràs per Tarragona 
i et pots menjar la capona. 
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Entrevista a Salvador Fà 

Salvador Fà és una de les persones que més ha 

treballat pel seguici de Santa Tecla i per la cultura 

Tarragonina. És l’impulsor de la recuperació tan del 

Ball de Pastorets com del Ball dels Set Pecats 

Capitals, és membre fundador de l’Esbart Dansaire de 

Tarragona, és membre fundador del Ball d’en 

Serrallonga, ha col·laborat en la recuperació dels 

parlaments del Ball de Gitanes. És membre de la Comissió Assessora del 

Seguici Popular des de l’any 1991. Ha participat al Seguici de Santa Tecla de 

forma activa des de l’any 1984, primer com a graller i posteriorment com a 

dansaire d’algun dels balls i des de l’any 1997 és l’encarregat de presentar per 

megafonia els diferents elements del Seguici durant la ballada de lluïment el 23 

de Setembre després de la tornada d’ofici.  

 

Quan et vas plantejar per primer cop recuperar un element del seguici de 

Santa Tecla? 

Des de començament dels anys 80 ja participava a l’Esbart Dansaire i l’any 

1984, vam formar un grup de gralles que va sortir per primer cop amb la 

recuperació del Ball de Gitanes, que va portar a terme el meu pare, i en la que 

jo no hi vaig tenir res a veure però, a partir d’aquella experiència ens vam posar 

a treballar per recuperar el Ball de Serrallonga. A partir d’aquí, va començar a 

Tarragona la febre recuperadora. Els anys 1984/85 es van recuperar els 

Diables, el Ball de Gitanes, el Ball de Cercolets i el Drac, l’any 1986 l’Àliga i 

llavors va ser un seguit d’un any darrere l’altre. El Ball de Serrallonga va sortir 

per primer cop l’any 1987 i, des d’aquell moment, vam començar a pensar en el 

Ball de Pastorets que ja feia temps que m’agradava perquè l’havíem vist a 

Vilafranca, a Sitges i a Vilanova i vam començar l’estudi del que hi havia del 

ball de pastorets de Tarragona. 

 

 



Home, a Reus te’n pots anar 
a menjar lo campanar 

passaràs per Tarragona 
i et pots menjar la capona. 
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Et vas trobar problemes a l’hora de recuperar el ball? 

No, perquè quan em vaig plantejar recuperar el ball, ho vaig fer perquè 

m’agradava el ball, perquè sabia que havia format part del Seguici, em va 

semblar que era un ball molt maco i molt divertit per complementar el que era el 

Seguici d’aquell moment. Jo tenia els parlaments que el meu avi havia 

conservat a primers de segle, els tenia mecanografiats, i ràpidament vam trobar 

una altra còpia d’aquells parlaments d’un altre any amb molt poques 

diferències. Això ens va fer molt fàcil tenir un parlament històric de partida i 

després vam tenir la sort que la família Janó havia conservat una fotografia de 

l’Hermenegild Vallvé del Ball de Pastorets en formació abans de la seva sortida 

un dia de Santa Tecla de l’any 1922, aproximadament. Això ens va ajudar molt 

pel que fa als parlaments, al vestuari i la composició de personatges, ens 

faltava però, la música i la coreografia de les quals no hi havia cap referència a 

Tarragona i vam tirar de l’experiència del Garraf i del Penedès que són els que 

havien recuperat el ball anys enrere i que, degut a la similitud que històricament 

han tingut les festes, era molt fàcil pensar que els balls havien sigut molt 

semblants. Vam decidir copiar, entre cometes, la part de coreografia, 

evidentment no tota perquè els personatges nostres eren un pèl diferents i això 

ho vam mantenir i vam aprofitar la mateixa música.  

 

Que va significar per  tu i per el ball la troballa de Lluís Romeu? 

Molt, perquè, tot i que deia abans que no ens va costar gaire recuperar el ball, 

ens mancava saber com es representava a Tarragona a primers de segle i si la 

música i la coreografia eren semblants. La troballa del Lluís Romeu va ser clau 

perquè ens va confirmar que la música si que era la mateixa i també ens va 

confirmar que a primers de segle pràcticament no ballaven, només feien 

representacions perquè en aquell moment la composició dels balls a la festa no 

era com ara, feien moltes representacions de carrer amb parlaments no 

complerts, feien un tros aquí, un tros allà i aprofitaven per passar sempre la 

barretina. Pràcticament, el ball no existia, tocaven la música per fer una 

passada així en rodona i poca cosa més. Quan en Lluís Romeu va veure el ball 



Home, a Reus te’n pots anar 
a menjar lo campanar 

passaràs per Tarragona 
i et pots menjar la capona. 
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va dir: “la música si que em sona però les bellugadisses que feu avui no les 

fèiem abans, nosaltres només parlàvem, cobràvem i marxàvem” 

 

Us va costar molt organitzar i quadrar la coreografia el primer any que van 

sortir? 

No, perquè les que vam prendre com a base del Garraf i del Penedès tenien 

una estructura de 8 dansaires que suposa 2 grups de 4 i nosaltres la vam 

adaptar a una de dotze que suposa 3 grups de 4, per tant, les diferències van 

ser molt mínimes i no va costar gaire. Després hem anat fent alguna variació 

amb el temps.  

 

No resulta estrany que la persona que més ha treballat per aquest ball no 

hagi sortit mai amb ell al Seguici de Santa Tecla? 

El que passa és que jo, com he dit abans, sortia al Seguici amb un grup de 

gralles que no podia abandonar justament en el moment més important que era 

per Santa Tecla. A més, penso que per aquest ball era massa gran perquè és 

un ball que suposa molt d’esforç físic i llavors jo ja no tenia els 18-25 anys que 

penso que és l’edat idònia per ballar pastorets. Vaig sortir, però en alguna 

sortida fora de Tarragona. 

 

Tu creus que Tarragona t’agraeix tots aquests esforços amb el seguici 

popular i amb la ciutat? 

Directament no. La gent que li agrada la festa si que ho agraeix però el més 

gratificant és quan veus que a la gent li agrada, quant la gent ho viu, quant la 

gent ho gaudeix pel carrer perquè per això es diuen balls populars i, llavors, no 

estàs pendent que aquella gent sàpiga o no sàpiga qui ha fet la feina. El que 

m’agrada molt és quan sento: -Mira el ball de pastorets! doncs a mi m’agradaria 

ballar-hi! I veure que forma part d’aquest conjunt espectacular que és el Seguici 

de Santa Tecla i aquesta és la veritable recompensa.  

 

 

 



Home, a Reus te’n pots anar 
a menjar lo campanar 

passaràs per Tarragona 
i et pots menjar la capona. 
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T’esperaves la projecció que ha tingut el ball? 

Quan vam recuperar el ball, l’entorn d’aquell moment ho feia molt fàcil, a 

Tarragona hi havia tota una febre de Seguici Popular i tot el que es feia pel 

Seguici tenia pinta d’èxit i contribuïa a engrandir la festa i a Tarragona li anava 

molt bé. Estava convençut que el ball duraria perquè pensava i segueixo 

pensant que és un ball molt divertit, molt alegre i molt agraït per la gent que el 

veu, encara que és molt cansat per la gent que el balla! És molt vistós, té molt 

de ritme i és guapo de veure’l i de ballar-lo. Vaja, m’hagués sobtat molt que no 

hagués tirat endavant. A més, he de dir que el grup de gent que ha anat 

passant pel ball en les diferents èpoques és fantàstic i que actualment hi ha un 

grup molt maco, de la mateixa edat, amb molt bon ambient, amb molt bon rotllo, 

estic molt content de com està avui. 

 

Com veus el futur del ball? 

Bé, molt bé perquè com ja he dit, ara hi ha un grup que està en una edat 

fantàstica per fer això, estem parlant de gent que va des dels quinze anys fins 

als vint i pico que és l’edat més adient pel ball. El grup actual és molt jove i per 

tant, tenen molt de recorregut amb la mateixa gent si ells volen. Per sort és un 

ball que sempre ha tingut relleu excepte moments puntuals que hi ha hagut 

canvis d’última hora i hem hagut d’anar buscant gent a l’últim moment.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Santa Tecla gloriosa 
Mare de tots els pastors 

abrigueu amb vostre manto 
que alegria tindrem tots! 
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Conclusió 

Santa Tecla és part de tots els tarragonins i tarragonines, però ben pocs som 

conscients de la gran història que hi ha al darrere de la festa i dels segles que 

han passat perquè arribi a ser el que és actualment. 

Abans de realitzar aquest treball jo, sabia que el ball s’havia ballat anteriorment 

i que l’actual era el recuperat i vaig arribar a conèixer a Lluís Romeu i Barbarà 

(Majoral d’honor). Però, n’hi m’imaginava que el que jo i els meus companys fem 

cada any per Santa Tecla ja es feia durant el segle XVII a la nostra ciutat. Crec 

que ni els integrants del ball ni bona part dels tarragonins no saben el que 

significa realment per a la ciutat tant el Ball de Pastorets com el Seguici popular. 

La història de la ciutat i de la nostra nació ve marcada en gran part per totes les 

tradicions que fa segles que els nostres avantpassats duen a terme. 

Durant el treball he aprés a buscar informació més enllà d’Internet: llibres, 

hemeroteca, articles; i a més és el primer cop que realitzo un treball d’aquesta 

longitud i d’aquestes característiques. 

Per a mi ha estat un plaer endinsar-me dins de les festes de Santa Tecla i 

sobretot endinsar-me dins del Ball de Pastorets, i fer el que és el primer treball 

realitzat del ball, a banda del Quadernet de la festa major.  

 Ara que conec perfectament el valor del ball, encara estic més orgullós de 

formar-ne part i per les pròximes festes tinc el convenciment que tots els 

dansaires sortirem al carrer amb el cap ben alt saben que el nostre és el pare de 

tots els balls de pastorets de Catalunya. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Santa Tecla gloriosa 
Mare de tots els pastors 

abrigueu amb vostre manto 
que alegria tindrem tots! 
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Agraïments 

Primer de tot voldria agrair a Anna Gispert, tutora d’aquest treball de recerca, 

que hi ha dedicat moltes i moltes hores i m’ha sabut guiar, pressionar i 

aconsellar com ningú més podria haver fet, sense ella aquest treball no seria ni 

de bon tros el que és.  

En segon lloc voldria agrair als meus pares totes les vegades que se l’han llegit 

sense queixar-se i a la meva mare totes les fotografies que ha estat fent aquest 

últim any. 

Per acabar voldria agrair a Salvador Fà que en el seu dia va fer possible que la 

ciutat podés tornar a gaudir del Ball de Pastorets i que, en el seu moment, em va 

deixar formar-ne part. També voldria agrair-li la predisposició total que em va 

mostrar des del precís instant que li vaig dir que volia fer el treball de recerca del 

Ball de Pastorets. 

 

Moltíssimes Gràcies! 

Pau Tell Bonet 
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Mare de tots els pastors 
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Calendari d’actes del desè aniversari 
     

    SANTA TECLA 1.999 

 

Entre el 13 i 15 de setembre 

 

Presentació de la samarreta del Ball.  

 

Dia 18 de Setembre 

 

19 h.    Concentració dels grups a la Font del Centenari.  

 

19’30 h. Cercavila de la Mostra de Balls de Pastors.  

 

  Ordre: 

  Ball de Pastorets de Sitges 

  Los Bigardos de Valdemoro 

  Danza de Pastores de Braojos de la Sierra 

  Dance des batons de Nimes 

  Baila dos Pastors de Cabaleiro 

  Els Pastorets de Mutxamel 

  Zamarrones de Lena 

  Dantzaris de San Fermín de Lesaka 

 

  Itinerari:  

  Rambla Nova, Sant Agustí, Pl. Verdaguer, Portalet, Rambla Vella, Plaça  

  de la Font, Baix. Misericòrdia, Major i Pl. de les Cols. 

 

   

 

 

20’15 h. Actuació conjunta a la Plaça de les Cols. 

 

21 h.  Escapada dels balls a diferents punts de la ciutat: 

  Ball de Pastorets de Sitges 

  Los Bigardos de Valdemoro a la Rambla Nova. Centro Gallego. 

  Danza de Pastores de Braojos de la Sierra 

  Dance des batons de Nimes 

  Baila dos Pastors de Cabaleiro a la Rambla Nova. Centro Gallego. 

  Els Pastorets de Mutxamel 

  Zamarrones de Lena al carrer Pin i Soler. Centro Asturiano. 

  Dantzaris de San Fermín de Lesaka 
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Dia 19 de Setembre 

 

12’30 h. Presentació oficial del Ball de Pastorets Infantil. Antic Ajuntament. 

Apadrina el Ball de Pastorets petits de Vilafranca. 

 

19 h. Cercavila dels grups infantils dels seguici. Diables de Tarragona, Ball de 

Pastorets petits de Vilafranca i Balls de pastorets petits de Tarragona. 

 

Dia 20 de Setembre 

 

20 h.  Presentació de la reproducció del Ball de Pastorets de Joan Serramià. 

  Homenatge al Sr. Lluís Romeu, majoral del ball dels anys 20. 

  Antic Ajuntament. 

 

Dia 22 de Setembre 

 

18 h. Actuació especial, amb parlaments, davant la casa de Lluís Romeu, 

Majoral del ball els anys 20, al carrer Pin i Soler nº 3. 
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Altres balls de pastorets de la demarcació de Tarragona 

 

 

 
 

 

 

BALL DE PASTORETS DE REUS 

Primeres informacions 1725 

Any de recuperació 2010-Ball gran/2007-Ball petit 

Número d’integrants durant les 
coreografies 

12 

Indumentària Armilla beix amb ratlles verdes i flors vermelles. 
pantalons blancs amb una ratlla vermella en cada cama, 
polaines beix, espardenyes negres, barret de palla amb 
tires verdes. els rabadans no porten decoració a les 
armilles i el cap de colla porta una armilla verd fosc. 

Bastons Decorats amb cintes negres i vermelles 

Ball de Pastorets de Reus realitzant una bóta a la plaça del Mercadal 

any 2010 

fotografia extreta del Facebook del ball de pastorets de reus 
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BALL DE PASTORETS DE Vilafranca del Penedés 

Primeres informacions 1802 

Any de recuperació 1980 

Número d’integrants durant les 
coreografies 

12 

Indumentària Armilla i barret de llana amb flors verdes, vermelles, 
blanques i grogues; polaines vermelles, espardenyes 
vermelles, faixa vermella i pantalons blancs amb tres flors 
de colors diferents a cada costat. 

Bastons Decorats amb cintes verdes grogues i negres que 
cobreixen tota la superfície del bastó. 

Ball de Pastorets de Vilafranca any 2011 Vilafranca del Penedés 

fotografia d’Imma Bonet Huguet 
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BALL DE PASTORETS DE l’Arboç 

Primeres informacions 1845 

Any de recuperació 2008 

Número d’integrants durant les 
coreografies 

8 

Indumentària Armilla de llana amb les vores blaves i flors grogues i 
blaves, barret i pantalons de color blanc amb flors 
grogues i blaves, polaines blaves, espardenyes negres i 
faixa blava. 

Bastons Sense decoració 

Ball de Pastorets de l’Arboç any 2009 Palamós 

fotografia extreta de la web dels pastorets de l’Arboç 
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BALL DE PASTORETS DEL VENDRELL 

Primeres informacions 1846 

Any de recuperació 2006 

Número d’integrants durant les 
coreografies 

12 

Indumentària Armilla verda per davant i vermella per darrere, mocador 
vermell al cap, polaines verdes, espardenyes verdes, 
pantalons blancs amb una ratlla verda a la dreta i una 
ratlla vermella a l’esquerra i faixa vermella 

Bastons Totalment vermells 

Ball de Pastorets del Vendrell any 2010 Torredembarra 

fotografia d’Imma Bonet Huguet 
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BALL DE PASTORETS DE VILANOVA 

Primeres informacions 1862 

Any de recuperació 1980 

Número d’integrants durant les 
coreografies 

12 

Indumentària Armilla blanca amb flors vermelles i blaves, polaines 
vermelles, espardenyes vermelles i pantalons blancs amb 
una ratlla blava a l’esquerra i una ratlla vermella a la 
dreta 

Bastons Totalment vermells 

Ball de Pastorets de Vilanova. any 2011 Vilafranca 

fotografia d’Imma Bonet Huguet 
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BALL DE PASTORETS DE SITGES 

Primeres informacions 1853 

Any de recuperació 1978 

Número d’integrants durant les 
coreografies 

8 

Indumentària Armilla blanca amb moltes flors de colors variats, unes 
polaines de color vermell, espardenyes blaves i vermelles 
i pantalons blancs amb una ratlla vermella a cada costat. 

Bastons Grocs amb ratlles vermelles 

Ball de Pastorets de Sitges any 2011 Vilafranca 

fotografia d’Imma Bonet Huguet 
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BALL DE PASTORETS DE TORREDEMBARRA 

Primeres informacions 1849 

Any de recuperació 2000-Ball gran/2002-Ball petit 

Número d’integrants durant les 
coreografies 

12 

Indumentària Armilla verda amb flors grogues, faixa vermella, barret de 
palla, polaines verdes, espardenyes vermelles, pantalons 
blancs amb una ratlla vermella a l’esquerra i una ratlla 
verda a la dreta. 

Bastons Sense decorar. 

Ball de pastorets de Torredembarra 

fotografia extreta de http://ballspopulars.org/pastorets
/ 
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Llistat de Balladors del 
ball 
 
Adrià Cepero 2005-2008 
Alba Cots 2000-actualitat 
Alex Amores 1993-2005 
Alex Estela 1990-1993 
Anderson Rodrigo 1999-2002 
Andreu Llopis 1990-1994 
Andreu Vilaseca 2010-actualitat 
Àngel Cano 1990-2001 
Anna Garcia 2001-2001 
Ariadna Fà 2009-actualitat 
Arnau Fà 2001-actualitat 
Arturo Maluenda 2003-actualitat 
Belén Berrocal 1994-1994 
Carles Cepero 1999-1999 
Carme Lladó 2002-2002 
Carmen Tomàs1990-1992 
Cristina Gonzalez 2002-2005 
Cristina Padrell 1991-1997 
David Iglesias 1990-1990 
David Torres 1990-actualitat 
Eduardo Amores 1990-2001 
Elisabet Ciurana 1991-1992 
Fran Miró 2004-2004 
Gabriel Amores 1991-2000 
Gerard Díez 1999-1999 
Guille Peiret 1994-actualitat 
Jessica 2000-2000 
Joan Maria Llàtser 1998-2000 
Jordi Nicolau 1997-actualitat 
Jordi Pinyol 1990-1990 
Josep. M Llopis 1995-1995 
Josep Oriol Nicolau 1996-2007 
Júlia Piñana 2006-actualitat 
Laura Sampietro 2009-actualitat 
Lluís Padrell 1991-1994 
Lourdes Maluenda 1998-2008 
Magí Tell 2010-actualitat 
M.Àngels Bigona 1990-1991 
Marc Solanas 2009-actualitat 
Maria Marqueta 2003-actualitat 
Mari Eli Pozo 1995-2001 
Mercé Sunyer 2006-actualitat 
Meritxell Ciurana 1990-1993 
Meritxell Gonzalez 1990-1994 

 
 
 
 
 
 
Meritxell Llagostera 1990-2007 
Miguel Peiret 1994-1994 
Miquel Àngel Fà 1997-2002 
Miriam Flores 2002-2002 
Noelia Torralbo 1995-2001 
Núria Torres 1990-2002 
Olivia Torné 2011-actualitat 
Ona Fort 2001-actualitat 
Paco Ros 1990-1996 
Pau Tell 2005-actualitat 
Raül García 2000-2003  
Rubén Martínez 1990-actualitat 
Rubén Tarafa 1999-2000 
Sandra López 2001-2010 
Sarai Gonzalez 2003-2003 
Sara Luque 2011-actualitat 
Sergi Martínez 1992-1999 
Vanessa Cano 2002-actualitat 
Xema Parera 2007-actualitat 
Yolanda Peiret 1990-1997 
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Parlaments històrics 

versió retocada pel Magí Sunyer 
 
MAJORAL    
    
Oh, pastors i rabadans 
molt alegre avui me feu 
de veure’s tots aplegats 
reunits aquí prop meu. 
 
Parlaré amb molta prudència 
amb molt gust i claredat, 
i espero que cap de vosaltres 
no mourà cap altercat. 
 
Perquè tot el que us diré 
serà en benefici vostre, 
si escolteu les advertències 
jo escoltaré les respostes. 
 
Que serveixi això d’avís 
i a complir les ordres dades 
que quan arregli los comptes 
no us faltaran bones pagues. 
 
Bons esclops i calces noves, 
bons formatges, botifarres 
bon vi a les carabassetes 
i fer el jaç en bona palla. 
 
Tot sovint la pastoreta 
us darà bones pitances, 
sang i fetge amb all i oli 
i llomillo del més ample. 
 
Us donarà pa de casa 
pa de xeixa i bona molla, 
i així us treurem la gana 
i podreu fer bullir l’olla. 
 
Santa Tecla gloriosa 
mare de tots els pastors 
abrigueu amb vostre manto 
que alegria tindrem tots 
 

 

 

 

 

 
  
 
 
PASTOR 1r. 
 
Doncs jo haig de demanar 
a nostre amo Majoral 
que faci el favor de donar 
un cop d’ull al meu corral. 
 
Ja fa temps que no l’heu vist 
ben content en quedareu, 
que amb treball i molts quartets 
l’he mudat de tot arreu. 
 
Jo l’he fet emblanquinar 
i he tapat els caus de rates, 
he mudat les teules velles 
i he tapat totes les llates! 
 
Ara vós considereu 
los Diners que m’he gastat, 
que si no me’ls aboneu 
jo m’haig de vendre el ramat. 
 
Aqueixa sí que té gràcia 
que t’hagis ben empenyat, 
i què en faràs del corral 
si t’has de vendre el ramat? 
 
Santa Tecla gloriosa 
mare de tots els pastors 
abrigueu amb vostre manto 
que alegria tindrem tots 
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 PASTOR 2n 
 
Majoral, que Déu vos guard, 
aquí vinc molt fatigat, 
sóc molt jaio tinc molts anys 
i em canso molt aviat. 
 
Cinquanta anys que sóc pastor 
crec que sóc el més antic, 
vós ja veieu que amb tants anys 
es pot dir que us he fet ric. 
 
He donat moltes ganàncies 
tant d’ovelles com d’anyells, 
he tret molts quintars de llana 
i he venut molts cents de pells. 
 
Jaio sóc de seixanta anys 
ja veieu doncs si mereix 
ser de vós considerat 
l’home que tant bé us serveix. 
 
I ara que ve l’hivern 
i tant m’acovardeix el fred 
regaleu-me una samarra, 
uns calçons i un bon gambet. 
 
Sereu servit amb molt gust, 
vós jaio pastor Giró, 
us faré una samarra 
ben llanuda de moltó, 
 
un barret amb la caputxa, 
al sastre millor d’Urgell 
un bon gec gros de simolsa 
amb les calces de borrell. 
 
Santa Tecla gloriosa 
mare de tots els pastors 
abrigueu amb vostre manto 
que alegria tindrem tots. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 PASTOR 3r 
 
Déu vos guard, bon Majoral, 
la notícia us vinc a dar 
que ha vingut un comprador 
a mirar-se lo bestiar. 
 
Jo no he rematat el tracte 
fins que vos ho sapigueu, 
i voldria que em diguéssiu 
a quant li puc posar preu. 
 
És senyor de bones peles 
que ha vingut de l’Aragó 
compteu llarg amb or i plata, 
i us farà el compte rodó. 
 
A mi em donareu la part 
la resta serà per vós, 
jo aniré a comprar-ne un altre 
a la fira de l’Arboç. 
 
Prompte m’heu de dar socorro 
i si no us voleu cansar, 
digueu si amb l’aragonès 
puc fer tractes i cobrar. 
 
Té, aquí tens, quatre lliures 
tretze sous i sis diners, 
para compte el que et toqui 
que jo cuidaré del demés. 
 
Santa Tecla gloriosa 
mare de tots els pastors 
abrigueu amb vostre manto 
que alegria tindrem tots 
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PASTOR 4t 
 
Ja és hora Majoral 
que jo us vingui a visitar  
que no és per culpa meva 
si tant i tant he tardat. 
 
Ja sabeu que el meu corral 
és un bon tros lluny d’aquí, 
que tot fent llargues camades 
tinc deu hores de camí. 
 
Me n’alegro molt de veure’s 
per poder-vos dir ben clar 
que en aquell corral tan lluny 
jo no vull anar a tancar. 
 
allà tot en són roques 
i poca herba que s’hi fa 
i amb prou feines trobo aigua 
per dar de veure al bestiar. 
 
És molt precís remediar-ho 
si el Ramat voleu salvar 
per tal que s’enforteixi 
vora mar l’heu de portar. 
 
És ben trist això que et passa, 
pastoret, segons m'has dit, 
creu-me que et faré un corral 
allà prop de Tamarit. 
 
No serà a les platges llargues 
ni tampoc als montgons, 
creu-me que serà a prop 
de la Torre dels Escipions 
 
Santa Tecla gloriosa 
mare de tots els pastors 
abrigueu amb vostre manto 
que alegria tindrem tots 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
PASTOR 5è 
 
Majoral, que Déu vos guard, 
tinc la gran satisfacció 
que aquests anys els meus ramats 
m'han anat d'allò millor. 
 
Cent ovelles m'entregàreu 
el dia que em vau llogar 
ara ja en tinc dues-centes 
amb cent cabres i un marrà. 
 
Doncs mireu quina ganància 
aqueix any jo us he donat 
que en tota aquesta comarca 
no hi ha pas millor ramat. 
 
Ara mireu, nostre amo, 
per tant bon comportament 
no em mereixo un bon regalo 
en senyal d'agraïment? 
 
Estimat pastor Jaumet 
agraït sóc i seré, 
quan et calgui la soldada 
tres dobles t'hi afegiré. 
 
avui quedes convidat, 
treus la panxa de mal any, 
t’ompliré el sarró de teca 
i et daré vi dolç d’enguany. 
 
Santa Tecla Gloriosa 
mare de tots els pastors 
abrigueu amb vostre manto 
que alegria tindrem tots. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ANNEX 
 

 

 

67 

 
 
 
 
PASTOR 6è 
 
Majoral vinc transtornat 
de tenir tants de retops 
perquè als boscos de Montferri 
cada dia en surten llops. 
 
Set o vuit molt furiosos 
me deixaren atordit, 
el ramat em destrossaren 
se'm menjaren els cabrits. 
 
Ni un sol cap es va salvar 
fins aquell gos s'han endut 
i enganxat per les bardisses 
sarró i calces he perdut. 
 
No és aquesta la pitjor 
altra n'hi ha de més gran 
que tinc la dona malalta 
que li ve d'un gros espant. 
 
I també tot malicós 
tinc el pobre rabadà 
que es va haver de posar a jaure 
de tant de córrer i cridar. 
 
Si el que dius es veritat 
tant cert tu la faràs bona 
ara has perdut les calces  
i també perdràs la dona. 
 
Santa Tecla Gloriosa 
mare de tots els pastors 
abrigueu amb vostre manto 
que alegria tindrem tots. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
PASTOR 7è 
 
Senyor amo Majoral, 
vinc aquí determinat 
perquè em doneu llicència 
per fer un pla que tinc pensat. 
 
Ara vinc de Pla de Cabra 
de Vinyols i Rojalons 
desitjós de poder vendre 
un cinc-cents trenta moltons. 
 
Que junt amb cinquanta cabres 
i uns quaranta cabridets 
me'n darien força peles 
i en tindria dels blauets. 
 
Ompliria la botella 
de vi dolç de Vilosell 
i aiguardent o bé mistela 
de la bona del Vendrell. 
 
El sarró ben ple el duria 
i tocant el flabiol 
en faria xerinola 
pels cantons de l'Albiol. 
 
Home, a Reus te'n pots anar 
a menjar lo campanar 
passaràs per Tarragona 
i et pots menjar la Capona. 
 
Del demés ja en parlarem  
torna-te’n cap a Vinyols, 
que allí ompliràs la panxa 
d’un tip d’aigua i cargols 
 
Santa Tecla Gloriosa 
mare de tots els pastors 
abrigueu amb vostre manto 
que alegria tindrem tots. 
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PASTOR 8è. 
 
Jo sóc lo vuitè pastor, 
Pau Anton anomenat, 
que tanco allà a Altafulla 
conforme m'haveu manat. 
 
Aquí dalt de Sant Antoni 
he deixat el bestiar 
ja podeu tenir confiança 
que tinc un bon rabadà 
 
Una festa com avui 
qui diantre s'estarà 
sentint-se tant aldarull 
allà fora a pasturar? 
 
Sentiu pels carrers tocar 
timbals, gralles i musiques 
i unes noies tant boniques 
que el meu cor se me n'hi va. 
 
Pau Anton, ets molt astut 
ja et conec de molts anys fa, 
no has vingut per la festa, 
has vingut per festejar. 
 
Santa Tecla Gloriosa 
mare de tots els pastors 
abrigueu amb vostre manto 
que alegria tindrem tots. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
PASTOR 9è. 
 
Majoral, que Déu vos guard, 
a pocs dies que un desastre 
m'ha passat al meu corral 
que, sabeu, tinc a Bonastre. 
 
Al punt de tancar el ramat 
se'n va moure gran tronada, 
molta pluja, llamps i pedres 
i una grossa torrentada. 
 
El corral nedava d'aigua 
i el ramat tot escampat 
en trobarem, per desgràcia, 
trenta-quatre d'ofegats. 
 
L'endemà vaig de pressa 
a fer-ne córrer la veu 
que la gent vinguessin prompte 
a compra'm carn a mig preu. 
 
Vós que sou considerat, 
vinc a dir-vos Majoral 
que n'estic tot trastornat, 
no sé si he fet com cal. 
 
Aqueixa sí que és bona pèrdua 
en tal cas mai m'he vist 
però vés fill, pren caldo, 
per això no estiguis trist. 
 
Santa Tecla Gloriosa 
mare de tots els pastors 
abrigueu amb vostre manto 
que alegria tindrem tots. 
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PASTORA 
 
Déu vos guard, bon majoral, 
veig que esteu acalorat, 
però no m'estranya gens 
perquè us han ben molestat. 
 
Si escolteu aqueixos planys, 
gens tranquil no us quedareu, 
us ompliran de cabòries 
i malalt en sortireu. 
 
Si no fessin tant de cas 
de les coses que publiquen 
no parlarien pas tant 
sense saber el que critiquen. 
 
A ningú no costa gaire 
anar parlant per parlar, 
que molt millor ens aniria 
posant-los a treballar. 
 
Majoral poseu en ordre 
la colla de bons pastors 
canteu-los ben bé la canya 
i envieu-los cap al tros. 
 
Pastorets anem, anem 
a seguir la bona vida 
que ja el sol se’n va a la posta 
i la lluna ens aconsiga. 
 
Santa Tecla Gloriosa 
mare de tots els pastors 
abrigueu amb vostre manto 
que alegria tindrem tots. 
 
Caterina Sobirana 
a Vinyols en són pobrets 
ballarem de bona gana 
aquest Ball de Pastorets! 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


