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La història de les formes de 
la música i la dansa a Catalu-
nya és complexa, i molt sovint 
ens hem trobat amb una certa 
incapacitat per a descriure-la 
de manera coherent amb les in-
formacions que la redescober-
ta i l’estudi documental ha anat 
aportant aquestes darreres dèca-
des. Ni sols centrant-nos en una 
sola època hem pogut entendre 
les diferències dels testimoniat-
ges emprant únicament els cri-
teris que la musicologia i la his-
toriografia comuna han fet servir 
durant molts anys.

Les relacions, les diferencia-
cions i les suposades i mítiques 
oposicions entre el món de la 
música dita popular i la culta, que 
tantes vegades s’han citat i tornat 
a repetir sense mesura ni verita-
ble reflexió, no ens ajuden gaire a 
explicar les realitats documentals 
i tants altres testimonis signifi-
catius de la nostra història de la 
música i la dansa. I en relació a 
aquests mites força exagerats, el 
cas de la història de la música i la 
dansa a Catalunya és d’una clare-
dat remarcable, si el comparem 
amb els d’altres països europeus.

Amb aquests comentaris a les 
peces que componen aquesta pri-

mera publicació de la Companyia 
Xuriach, voldria proposar-vos al-
gunes eines relativament noves 
que ens ajudin a canviar de para-
digma d’anàlisi i de comprensió 
global. S’ha tractat molt de la his-
tòria musical, però molt poc de la 
història de la dansa i de les seves 
formes musicals pròpies.

Pensem que és fonamental 
considerar aquests dos vessants 
d’una mateixa realitat cultural tan 
diversificada si en considerem els 
usos socials, les èpoques, les for-
mes de transmissió i les realitats 
documentals, a vegades abun-
dants i d’altres, inexistents. També 
hem d’aprendre tots a destriar els 
mites sense fonament real que en-
volten la història de les pràctiques 
musicals i de la dansa, a Catalu-
nya com a tot arreu.

Ens ha semblat important in-
sistir en alguns aspectes puntuals, 
perquè la història de la dansa a 
Catalunya no és solament la histò-
ria dels usos destinats a la repre-
sentació escènica, i també perquè 
la musicologia no pot seguir igno-
rant que la història de la dansa és 
quasi sempre comuna a la de la 
música, i pretendre estudiar-ne 
només una o l’altra és, ben sovint, 
inventar-se mitges veritats.

Tres etapes

Per tal d’entendre a la nostra 
història una gran part dels fenò-
mens culturals musicocoreolò-
gics, hem arribat a la conclusió 
que ens caldria distingir tres 
etapes fonamentals en els subs-
trats que conformen la cultura 
històrica catalana de la música i 
la dansa:

I. Renaixement (segles XV/
XVI/XVII): formes musico
coreològiques comunes a 
tots els estaments 
 
II. Dicotomies socioestèti
ques, per a imposar una ide
ologia social que comporta 
una primera marginalització 
prefolklòrica a partir de 1700 
(segle XVIII) 
 
III. Confirmació de la margi
nalització, selecció i fixació 
folklòrica (segles XIX i XX)

I: plena vigència de les for
mes musicocoreològiques del 
Renaixement, algunes de les 
quals ja tenen formes funcionals 
equivalents a partir del segle XV, 
que es transformaran durant tot 
el segle XVI i que encara roman-
dran fonamentals durant el se-
gle XVII: Baixadansa o Pavana, 
Follies, Espanyoleta i Mantuana, 
Morisques i Matutxins, Villanos, 

Sardana, Canaris... Les mateixes 
formes culturals són comunes a 
tots els estaments, però no neces-
sàriament llurs usos socials ni els 
estils d’interpretació o les formes 
de transmissió.

II: bandejament per esta
ments dels gèneres, substitu
cions dels gèneres de dansa 
troncals o adopcions de nous gè
neres musicals, a partir de 1700, 
malgrat una tendència orgànica 
a conservar les formes coreològi-
ques fonamentals.

Es comença a instaurar amb 
força una dicotomia entre rústic/
elegant o entre popular/culte se-
parant gèneres musicocoreogrà-
fics i decretant que els que eren 
comuns a tots els àmbits socials, 
ara ja no són prou bons per als es-
taments “superiors”.

Les classes socials hegemò-
niques es volen desmarcar dels 
altres estaments rebutjant les for-
mes culturals del règim anterior, 
és a dir, la cultura del XVI i XVII 
principalment: la musical, de 
dansa, instrumental, tímbrica, de 
les funcions socials del repertori... 

Aquesta dicotomia és doble, 
perquè no només s’instaura i 
s’explicita un pretès valor intrín-
sec entre allò que és rústic o ele-
gant, popular o culte, sinó que la 
segona dicotomia va més enllà, 
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decretant que els gèneres vells 
solament són adients per a uns 
estaments (es comença a dir que 
fan música de manera “rutinària” 
i “avorrida”, almenys per a la per-
cepció de persones estrangeres i 
alienes a les realitats interpretati-
ves i funcionals...). 

Podríem resumir aquesta situ-
ació general dient que és el temps 
i la tendència a la construcció 
d’un elitisme correlacionat amb 
formes culturals.

Els dos aspectes importants 
—per a la nostra presentació— 
d’aquesta etapa II són:

IIa: la primera etapa és el bande-
jament de les formes citades al 
substrat que hem anomenat I 
(Renaixement) mitjançant la 
sibil·lina adopció a la cultura 
hegemònica d’una ideologia 
(afrancesada sovint) que de-
creta una correlació entre la 
forma musicocoreogràfica i 
l’estament social: els gèneres 
vells ja no són bons per a tot-
hom, només són admissibles 
en el que ara s’identifica com 
a món “rural” o “popular”, fora 
dels usos ciutadans de les clas-
ses hegemòniques, o solament 
són consentits als espais soci-
als i dels rituals  col·lectius del 
calendari (Carnestoltes, Cor-
pus, Festa major, etc...)

IIb: la primera etapa coneguda de 
substitucions musicals dels gè-
neres precedents (a partir de 
1700-1720), per exemple:

 
• La progressiva substitució de 
les tonades antigues de ball 
pla per melodies de minuets.

 
• El rebuig elitista de les formes 
circulars o processionals de la 
dansa col·lectiva (sardana, ball 
pla, pavana) i l’adopció de les 
danses amb figures d’escola 
(contradanses, quadrilles, co-
tillons), que representen una 
concepció de l’espai de dansa 
compartimentat a semblança 
dels trajectes urbans i de l’ex-
pansió dels barris burgesos.

III: És l’etapa de la fixació i se-
lecció de les formes resultants dels 
substrats precedents, operada per 
una segona empresa de definició 
folklòrica per a usos d’inventari 
cultural i d’invenció d’un model 
identitari durant tot el segle XIX i 
una bona part del segle XX. Quines 
imatges condicionades tenim, de 
manera més o menys conscient, 
quan pensem en “dansa antiga”? 
O en “dansa catalana”? O en “dan-
sa folklòrica”? Quina és l’estètica i 
a quina edat històrica de la dansa 
correspon aquesta imatge que en 
tenim?

En aquest procés de reselecció, 
i ara ja durant els segles XIX i XX, 
observem una nova substitució 
funcional que afecta sobretot  a les 
formes musicals d’alguns gèneres 
de dansa. 

Les tonades del gènere ball pla, 
que durant les etapes documenta-
des més antigues que coneixem 
presenten una tipologia melòdica 
i coreològica com a variants dels 
ballets del XVI i del XVII, i més tard 
dels minuets del XVIII, les trobem, 
aquests darrers segles, influencia-
des per formes properes a la ma-
surca o a les primeres tipologies 
de valsos (o pels ländler) o fins i 
tot per la jota i el vals-jota, o altres 
formes musicals populars euro-
pees del segle XIX. És una nova 
etapa d’un procés de reselecció, 
de readaptació a les modes musi-
cals de cada modernitat o de cada 
“contemporaneïtat” del moment, 
que permet a la funcionalitat so-
cial del gènere seguir funcionant, 
tal vegada a costa de pèrdues i de 
canvis fonamentals en els aspec-
tes musicals o coreològics.

Aquesta publicació tracta 
principalment de les formes mu-
sicocoreològiques del substrat I 
o, de manera general, de totes les 
formes que sabem que ja són part 
de la cultura de la música i la dan-
sa, com a mínim, del segle XVI al 
XVII.

Ara bé, per tal d’explicar més 
clarament aquestes etapes histò-
riques de les nostres músiques, 
balls i danses, ens centrarem per 
començar en el que ens sembla 
que és el principal punt d’inflexió: 
el període entre 1700 i 1720, quan 
comença a escampar-se una nova 
ideologia entre les pràctiques so-
cials d’aquestes cultures, podríem 
dir-ne, estratificades, plenes de 
continuïtats de transmissió, d’in-
terrupcions, de desaparicions, de 
reinvencions de realitats noves 
amb noms antics i viceversa, pro-
jecció de funcionalitats històrica-
ment permanents, tot i el canvi 
dels noms de les coses com en el 
cas dels artefactes musicals i core-
ològics, objectes alhora concrets i 
immaterials.

Amb una mirada més oberta 
encara, i emprant una certa me-
tàfora, podríem dir que alguns gè-
neres que hem anomenat “tron-
cals” són arbres vells ben arrelats 
a la cultura del Renaixement i que 
no han parat mai de fer branques 
i fulles noves. Han florit durant 
tots aquests segles, han sofert 
molts canvis de règim i, malgrat 
tot, acaben trobant sempre una 
forma de vigència i de reflorida. 
És ben possible que les qualitats 
de síntesi prosòdica, melòdica i 
harmònica que vehiculen i orga-
nitzen els facin ser, encara durant 
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molt de temps, motors de pràctica 
musico coreològica. 

D’altres gèneres han canviat de 
nom, o han fet noves arrels en al-
tres parts del bosc, modificant-se i 
adaptant-se a les noves condicions.

I en alguns casos, les elits s’han 
reservat parcel·les privades del 
bosc del comú, per a plantar-hi 
amb més o menys fortuna gèneres 
de música i de dansa nous, com va 
passar a Catalunya amb les formes 
afrancesades a partir del 1700.

I a les parts més controlades 
d’aquest bosc imaginari hi ha les 
formes fixades, on tots els arbres 
són iguals i ben ordenats en dis-
tància i nombre de branques, on 
vetllen les forces ideològiques del 
folklorisme immobilista i a vega-
des reaccionari, inventat de so-
ca-rel, que no lliga sovint ni amb 
la documentació històrica ni amb 
els tractats de dansa dels mestres.

A partir d’aquestes dècades 
dels començaments del segle 
XVIII, l’explicació dels fenòmens 
culturals i estètics que citem a IIa 
i IIb ens permetrà albirar, per una 
banda, les característiques essen-
cials del que estava passant social-
ment a la cultura de la música i la 
dansa abans del 1700, i, per l’altra, 
contrastar-ho amb el que passarà 
a la nostra història durant els se-
gles XVIII, XIX i XX.

Aquest és un dels projectes 
centrals de la Cia. Xuriach, que 
vol compartir la història material 
i immaterial de la dansa i la mú-
sica antiga catalana, també de la 
dansa tradicional històricament 
informada i relativitzada, més 
enllà dels clixés del folklorisme, 
tot divulgant i proposant un espai 
de diàleg a la recerca fonamental 
aplicada.

recordar i afermar encara avui en 
dia —tot i que la recerca en dansa 
antiga ja té gairebé un segle d’exis-
tència— un dels aspectes de la re-
cerca i de la pràctica musical que 
ens sembla fonamental des de fa 
molts anys: una bona i plausible 
interpretació de la música anti-
ga —de tota la música— s’ha de 
bastir a partir d’una experiència 
sensible i viva del moviment, de la 
dansa, del ball.

La recerca en música antiga es 
va difondre amb especial inten-
sitat, a tot Europa, principalment 
durant la segona meitat del segle 
XX. Ara bé, dins d’aquest fantàstic 
impuls que ens ha fet redescobrir 
i tornar a gaudir dels immensos 
repertoris oblidats dels segles pre-
cedents, la investigació en dansa 
antiga va arribar tard, i ha hagut 
de resistir, des dels seus comen-
çaments, a molts prejudicis, que 
fins i tot els mateixos músics que 
se sentien portadors de la renova-
ció estètica, pedagògica i artística 
de la interpretació històricament 
informada, han anat vehiculant 
i imposant a la recerca musical, 
limitant-ne l’abast i les qualitats 
intrínseques. Han menystingut 
la dansa, molt sovint, de manera 
culturalment inconscient. Com si 
en aquest camp artístic, la recerca 
aplicada i experimentada no fos 
indispensable.

La música antiga ha pretès 
aportar una renovació en molts 
àmbits de la pràctica musical. No 
tan sols en el dels repertoris, sinó 
també en el de les formes inter-
pretatives, en la recerca d’una 
coherència històricament infor-
mada —darrerament en diuen 
així— de la construcció i els usos 
dels instruments autèntics; també 
en l’àmbit de les formes d’orna-
mentació pròpies de cada estètica 
musical històrica: la llibertat de 
les disminucions al contrapunt, 
l’art de fer bones glosses i les va-
riacions ornamentades han estat 
una ventada saludable d’aire fresc 
per als que han patit una certa 
pràctica encarcarada i un ense-
nyament massa cenyit al text, a 
la santa partitura. Les pràctiques 
i els ensenyaments acadèmics i 
clàssics dels conservatoris, des del 
segle XIX, han dut la partitura fins 
a límits propers al de la veneració 
del text escrit i de la figura exage-
rada de l’artista d’inspiració geni-
al, un dels grans mites de la mu-
sicologia i de l’academicisme dels 
conservatoris postromàntics.

I quan la música antiga s’estu-
dia, es practica i es proposa amb 
els mateixos paràmetres moderns, 
¿no estem fent una veritable re-
troprojecció de l’elitisme cultural 
sobre tota la història de la música 
i de la dansa?

Un dels aspectes que volem 
remarcar amb aquesta producció 
de la Companyia Xuriach és el 
de presentar-vos una bona selec-
ció de música de dansa… per a la 
dansa!

Música de dansa?
Alguns aspectes de la recerca en dansa i música antiga  

a Europa i a Catalunya

Pot semblar estranya, aquesta 
primera intenció de presentació, 
i que calgui parlar-ne aquí, però 
a molts dels investigadors de les 
arts dels segles passats també ens 
sembla estrany haver de tornar a 
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Malgrat la molt positiva reno-
vació de tots aquests paràmetres 
interpretatius que hem citat, se 
n’ha amagat un altre que ens sem-
bla fonamental: el de les funcions 
socials i artístiques vehiculades 
pels repertoris, especialment pel 
que fa a la dansa.

Es pot parlar molt sobre l’ade-
quació, per exemple, de fer con-
certs de música religiosa en una 
església, pels temps que corren. 
O es pot discutir sobre si actual-
ment s’estarien fomentant alguns 
aspectes de la pràctica de la mú-
sica antiga per a promoure —o 
enganxar-nos—  una nova forma 
de recerca espiritual, de pau, de 
religiositat més enllà del culte li-
túrgic veritable. Pot ser que, en 
certa manera, les interpretacions 
que s’han fet durant molts anys 
—i que encara es fan— de la mú-
sica antiga hagin desplaçat certes 
veneracions de base neoromàn-
tica —la veneració dels grans 
compositors del classicisme, per 
exemple— cap a una veneració 
patrimonial més àmplia de la di-
versitat estètica de les músiques 
d’abans: el període barroc, el Re-
naixement, la música medieval. 
Sense voler anar més lluny en 
aquestes línies de presentació, 
es poden interpretar alguns dis-
cursos i interpretacions musicals 
historicistes en els llocs reials i 

reals de les aristocràcies del segle 
XVIII, com els que es fan sovint 
amb música barroca, per exem-
ple, com una revifada identitària 
de les elits actuals, que, gràcies 
a una afecció reservada als con-
certs i als grans espectacles a la 
glòria dels monarques, passats o 
actuals, troben un mirall cultu-
ral propi de llur estament social, 
quan altres estètiques contempo-
rànies ja no els duen prou prestigi 
i quan consideren que les músi-
ques de la tradició oral o folklòri-
ques són, encara més avui en dia, 
cultura d’un altre món, quan no 
les consideren subcultura.

Una cosa és certa, però, i és 
que en la gran majoria de les si-
tuacions la música antiga ha ha-
gut de reinventar-se les ocasions 
interpretatives, i que ben poques 
vegades les músiques antigues 
han sabut evitar el parany de pen-
sar-ho tot en termes de concert, o 
més ben dit, de “concert clàssic”.

És a dir, estem parlant del pa-
rany de tocar Suites senceres de 
danses del Renaixement o del Bar-
roc i de no pensar, més enllà de la 
partitura (llegida amb criteris so-
vint d’interpretació moderna de la 
funció primigènia de la peça), en 
“què s’entén per música de dan-
sa”; de caure en la rutina d’una 
interpretació que es materialitza 
no com a moment de ball, sinó 

com a situació estàtica a l’espai 
d’uns músics que toquen en un 
escenari per a un públic assegut i 
també estàtic. Vol dir seguir amb 
la desídia d’un espai ben delimi-
tat per les fronteres de l’escenari i 
dels faristols amb les partitures al 
mig, una barrera materialitzada 
entre un públic passiu i uns mú-
sics, incapaços ben sovint d’entrar 
en les dinàmiques d’una veritable 
cultura oral i d’una presència en la 
relació amb els balladors.

Aquesta projecció neoclàssica 
de la manera de concebre la re-
lació entre els músics i l’auditori, 
pot convenir tal vegada a alguns 
repertoris i a alguna de les estèti-
ques de la música dita antiga.

Però el context, l’espai i la fun-
ció, fan la música i en condicionen 
tots els paràmetres interpretatius.

Hem de tenir en compte que 
les formes de la música antiga, 
com a “música pura”, desencarna-
da, completament independent i 
aliena als contextos i als usos in-
terpretatius, són també un dels 
mites de la reconstrucció de l’art 
musical.

I creiem que, en tot cas, la mú-
sica de dansa és essencialment 
música per a fer ballar, música per 
al moviment, i no pas, com s’ha 
volgut fer creure des de fa més 
d’un segle, música que “s’inspira 
en la forma de la dansa però que 

va més enllà dels seus límits quan 
es toca en concert… sense dansa”.

És curiosa aquesta projecció 
de la cultura oficial —sobretot de 
les seves elits reconegudes o de 
les seves vitrines— sobre el valor 
intrínsec de les funcions de la mú-
sica. En moltes cultures actuals o 
històriques —des d’un punt de 
vista diacrònic— les competènci-
es d’un bon músic són diverses i 
variades: tal vegada toca per a fer 
ballar, o per acompanyar el cant 
col·lectiu, o per crear una situa-
ció de concert, per no dir “d’audi-
ció”. Però és aquesta reunió de les 
capacitats d’adaptació funcional 
a l’esdeveniment social el que de-
nota la vàlua i la competència del 
músic. I no solament la seva ex-
cel·lència en els aspectes concer-
tístics, sobretot si menysprea, com 
és sovint el cas, la funcionalitat de 
saber tocar bé per a fer ballar.

Potser cal citar aquí, i dedicar 
a tots els professors i musicòlegs 
que encara diuen que la música 
de les Suites de danses de J.S. Bach 
no és música de dansa aquestes 
paraules de Kirnberger, un dels 
seus millors deixebles directes:

“Una composició musical, 
com un discurs, és feta de di-
verses oracions. I de la mateixa 
manera que un discurs, aques-
tes oracions consten de frases, 
les quals es formen encadenant 
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paraules, i els mots mateixos 
contenen síl·labes més llargues 
o més curtes. De la mateixa 
manera, una oració musical 
està constituïda per períodes, 
que també contenen frases fe-
tes de notes més llargues o més 
curtes, que tal vegada són no 
accentuades [durchgehend], o 
portadores de llur accent apro-
piat, fort o feble.

El discurs musical, per tal 
de produir l’efecte desitjat, ha 
d’estar ben executat. Una com-
posició musical solament és 
bella si està executada correc-
tament.

Ara bé, ¿com és possible que 
un músic pugui executar bé 
una composició, és a dir, tocar 
amb claredat cada període, 
cada frase? Com podrà recal-
car cada accent si ell mateix no 
coneix totes les diferents menes 
de períodes i d’accents?

¿Com podrà donar el mú-
sic, a cada peça que vulgui to-
car, l’expressió que li pertoca, 
l’expressió que el compositor li 
ha dedicat, si el músic no sap 
ni determinar el tempo ni el 
caràcter de cada signatura del 
compàs en relació als valors 
de les notes contingudes a la 
peça?

Per a poder aprendre 
aquestes característiques in-

dispensables per a un bon 
estil d’execució, el músic no 
pot fer res millor que estudiar 
assíduament totes les menes 
de danses característiques. 
Cada dansa té el seu propi 
ritme característic, períodes 
amb la mateixa durada i ac-
cents en els llocs habituals 
[al gènere] a cada frase. Hom 
veu clarament que gràcies a 
la pràctica repetida s’aprèn a 
diferenciar aquests ritmes ca-
racterístics, sense ni tan sols 
haver-ho de pensar, i també 
a marcar bé els períodes i els 
accents.

Hom pot, per tant, acabar 
per aprendre a reconèixer fà-
cilment aquests ritmes dife-
rents, les frases i els accents, 
fins i tot quan es troben bar-
rejats dins d’una peça mu-
sical més llarga. A més, hom 
s’acostuma a donar a cada 
peça la seva expressió pròpia, 
car cada tipus de dansa té la 
seva indicació de compàs i els 
seus valors de notes propis.

I encara més: no es pot 
compondre una bona melo-
dia sense dificultats conside-
rables, sense haver estudiat 
la música de dansa. És im-
possible compondre bé o exe-
cutar una fuga sense conèixer 
les diferents menes de ritmes, 

i aquesta és la raó per la qual, 
ara que hom negligeix les 
danses, la música ha perdut 
tot el seu antic valor i les fu-
gues són insuportables d’es-
coltar. Aquest espantós estil 
d’execució en què les frases 
i els accents no es marquen 

com cal, transforma una fuga 
en un veritable caos sonor”.

J. Ph. Kirnberger (1721-1783)
citat a “Les indications de tempo de  

J. S. Bach à la lumière de Die Kunst des 

Reinen Satzes de J. Ph. Kirnberger”.

(traducció Carles Mas)

“Une composition musicale, comme 
un discours, est faite de plusieurs phrases. 
Et, également comme un discours, ces 
phrases sont faites de propositions, qui à 
leur tour sont faites de mots, qui eux-mêmes 
comportent des syllabes plus longues et 
plus courtes. De même, la phrase musi-
cale consiste en périodes, qui à leur tour 
consistent en propositions faites de notes 
plus longues et plus courtes, qui soit sont 
non accentuées [durchgehend], soit ont leur 
accent approprié, fort ou faible.

Ce discours musical, pour produire l’ef-
fet voulu, doit être bien exécuté. Un morceau 
de musique n’est beau que lorsqu’il est cor-
rectement exécuté.

Comment, toutefois, un musicien peut-
il bien exécuter, c’est-à-dire rendre claires 
chaque période musicale, chaque phrase, 
comment peut-il souligner chaque accent 
si lui-même ne connaît pas toutes les diffé-
rentes sortes de périodes et d’accents ?

Pour acquérir ces caractéristiques in-
dispensables à un bon style d’exécution, le 
musicien ne peut faire mieux que d’étudier 
assidûment toutes sortes de danses caracté-
ristiques. Chaque danse a son propre rythme 
caractéristique, des périodes de longueur 
égale et des accents à des endroits convenus 
dans chaque phrase. On voit clairement que 
par des exécutions répétées on apprend à 
faire la différence entre ces rythmes caracté-
ristiques sans même y penser, et à marquer 
les périodes et les accents. On peut donc finir 

par apprendre à reconnaître facilement ces 
divers rythmes, phrases et accents, même 
lorsqu’ils sont mêlés dans une pièce de mu-
sique plus longue. En outre, on s’accoutume 
à donner à chaque pièce son expression 
propre, car chaque type de danse a son in-
dication de mesure et ses valeurs de notes 
propres.”

//
Comment le musicien peut-il donner 

à chaque pièce qu’il exécute l’expression 
qui lui appartient, l’expression que le com-
positeur lui a destinée, s’il ne sait pas com-
ment déterminer le tempo et le caractère de 
chaque signe de mesure au moyen des va-
leurs de notes que contient la pièce?

//
En revanche, on ne peut composer de 

bonne mélodie, si ce n’est avec difficulté, 
sans étudier la musique de danse. Il est im-
possible de bien composer ou exécuter une 
fugue sans connaître les diverses sortes de 
rythmes: c’est pourquoi, maintenant que l’on 
néglige les danses, la musique a perdu de son 
ancienne valeur et les fugues sont insuppor-
tables à écouter. Cet effroyable style d’exécu-
tion où les phrases et les accents ne sont pas 
marqués transforme une fugue en un vrai 
chaos sonore.”

J. Ph. Kirnberger (1721-1783)
citat a “Les indications de tempo 

de J. S. Bach à la lumière de Die Kunst des 
Reinen Satzes de J. Ph. Kirnberger”.
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La recerca en música antiga, 
i els seus intèrprets, han integrat 
altres estètiques del so, de l’orna-
mentació musical, de la vocalitat, 
dels repertoris de les músiques 
dels segles passats, però han ban-
dejat, amb consciència o tal ve-
gada per desídia o ignorància, la 
restauració de la funcionalitat pri-
mera de bona part dels repertoris: 
la música de dansa és per a fer-la 
dansar, i no solament una excusa 
formal per a aplicar amb una visió 
neoromàntica formes interpreta-
tives completament alienes a la 
natura de “moviment fet música” 
com és el de la música de dansa.

I és aquí on la formació dels 
músics ben sovint està mancada, 
a tota la cultura contemporània 
occidental, d’integració de l’ex-
periència viva i sensible del mo-
viment fet música. Si encara avui 
en dia els músics estudien per una 
banda i els ballarins per una altra, 
és precisament perquè la història 
dels repertoris que ens ocupen en 
aquesta producció, de gèneres de 
dansa dels segles XVII i XVIII, és la 
història d’un punt d’inflexió que 
provocarà la separació definiti-
va —fins als nostres dies— de les 
funcionalitats socials dels músics 
en els àmbits acadèmics i també 
en els pràctics.

Els canvis ideològics i polítics 
que escamparan a tot arreu les 

monarquies absolutistes per gra-
tia divina, van formular la pro-
gressiva abolició dels privilegis 
dels gremis de músics i mestres de 
dansa. És el cas del gremi de Cata-
lunya, que va ser voluntàriament 
desprestigiat i finalment prohibit, 
com ja abans havia passat amb 
el gremi de músics i de maîtres à 
danser del regne de França. 

La pretesa adopció entre les 
elits socials hegemòniques a tota 
la península dels gèneres musi-
cals i de dansa afrancesats, —a 
Catalunya, a començaments del 
segle XVIII—, va acompanyada de 
la progressiva i sibil·lina invenció 
ideològica que dicta una correla-
ció entre, per una banda, un grup 
social i, per l’altra, repertoris de 
música de dansa, funcions socials, 
instruments i sonoritats escaients. 

D’aquí se’n deriven dos grups 
socials principals, cadascun amb 
les seves correlacions introduïdes 
pel signe d’addició + :

1. El poble + classe social sense 
privilegis + classe social i cultura 
pretesament “inferiors” en quali-
tat + que mantenen els gèneres de 
dansa vells (els del Renaixement 
bàsicament) + músics que toquen 
instruments rústics (els heretats 
de la cultura medieval i del Renai-
xement, els “de sempre” —canya, 
corda fregada i percudida, flabi-
ols i tamborins) + l’estètica del so 

i les formes interpretatives per a 
la dansa específics dels gremis de 
“músics i mestres de dansa”, bàsi-
cament tots els de la tradició oral. 
A partir d’aquesta època, popular 
ja no vol dir, com és norma des del 
Renaixement, “allò que és comú a 
tots els estaments”, sinó que se’n 
força un ús condicionat a “sola-
ment allò propi d’una cultura o 
d’un estament de rang inferior”.

2. Les classes privilegiades 
(aristocràcia, burgesia, notables, 
prohoms, consellers) + que adop-
ten els gèneres de dansa afran-
cesats + una nova estètica del so 
instrumental (bàsicament els de 
corda fregada… d’una altra ma-
nera) + rebuig de les sonoritats 
dels instruments “alts” (xeremies, 
flabiols i tamborinos, cornamu-
ses) + les formes teatrals, la repre-
sentació més que la realitat social 
col·lectiva + la dansa delegada en 
els especialistes que ballen en re-
presentacions teatralitzades. És 
l’equivalent del concert per als 
músics.

Recerca en dansa i música 
antiga i tradicional 
catalana

Ja hem remarcat en altres pu-
blicacions la gran importància 
que han tingut a Catalunya les 
activitats dels mestres de dansa i 

músics sonadors, perquè tots eren 
músics experts  en l’art de la dan-
sa, especialitat considerada com 
la de més vàlua de les dues. Als co-
mentaris del repertori hi trobareu 
més referències concretes. Volem 
recordar aquí que la recerca ens 
dibuixa un panorama d’activitat 
dels mestres de dansa, durant tot 
el segle XVII, molt més transversal 
socialment que no ens pensàvem. 
Sembla ser que treballaven en 
relació amb estaments diversos, 
i que la seva activitat no hauria 
estat tan elitista (o centrada so-
lament en les classes benestants) 
com una certa projecció historio-
gràfica moderna i inventada ens 
ha volgut fer creure.

A Catalunya, el cas del ms. Po-
tau1, que descriu les danses i els 
balls que un jove aristòcrata aprèn 
amb el millor mestre de dansa de 
Barcelona del 1701, és una bona 
font d’informació. El jove de 17 
anys Josep Faust de Potau aprèn 
danses i balls (dues categories 
formals diferents) amb un mestre 
professional de l’ensenyança del 
“mostrar de dançar”. 

1. Bibliografia:“L’expansió de la dansa 
d’escola (La dansa a la Barcelona de 1700: l’he-
rència dels mestres de dansa del Renaixement i 
l’expansió a Catalunya de la dansa d’escola en el 
segle XVII)”, a Dansa i música / Barcelona 1700, 
segon volum de la col·lecció La ciutat del Born - 
Barcelona 1700; editat pel Museu d’Història de la 
Ciutat de Barcelona, Barcelona, abril 2009.
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Per una banda, aquesta font 
documental ens informa d’un re-
pertori molt selecte i força reservat 
a una elit (la que solia i podia pa-
gar per aprendre amb els millors 
mestres de dansa del temps), que 
és una elaboració de tot un estil de 
dansa que pel vocabulari dels mo-
viments, per les estructures de les 
danses i dels balls, pertany al que 
era encara un substrat viu i molt 
fort de la dansa dels segles XV, XVI 
i XVII. Veiem que a Catalunya, cap 
al 1700, érem en un país abocat a 
tota mena de celebracions festives 
i al manteniment de les formes 
socials i col·lectives de la dansa 
que ja es practicaven entre cent 
cinquanta i dos-cents anys abans 
com a mínim.

No veiem en aquestes coreo-
grafies cap canvi fonamental res-
pecte d’una gran part dels ballets 
del segle XVI i XVII, ni en la concep-
ció de l’espai, ni en el vocabulari de 
la dansa. Això ens permet dir que 
aquests exemples de dansa d’es-
cola no són en cap cas un trenca-
ment respecte de la tradició dels 
mestres de dansa del XVII. És més, 
la sorpresa que ens aporta aquest 
document, i el fet de poder-lo con-
textualitzar amb els altres tractats 
de dansa catalans i amb la història 
dels mestres de la confraria catala-
na, és que, el 1701, aquest estil és 
encara molt viu i productiu, fins al 

punt que un jove de molt bona fa-
mília, com en Josep Faust de Potau, 
el rep a través del mestre Olivelles. 
El millor ensenyament de la dansa 
que es podia tenir a la Barcelona 
d’aquell temps.

Sabem que cap a 1695 es ba-
llaren a Barcelona els primers mi-
nuets a la francesa, i que també les 
contradanses, ballades a la fran-
cesa o ben possiblement ballades 
més aviat “a la catalana” guanya-
rien ben aviat els favors de tots els 
estaments que practiquen la dansa 
d’escola, de confraria, de carrer, de 
plaça o de carnaval. El punt d’infle-
xió de la moda a nivell de la dansa 
és molt probablement la desfeta 
de 1714 i el canvi de règim. Enca-
ra que Minguet publiqui a Madrid 
diverses edicions dels seus llibrets 
d’Arte de danzar a la francesa du-
rant els dos primers terços del se-
gle XVIII, amb breus citacions al 
final del seus petits tractats sobre 
les passes i moviments de les dan-
ses (d’escola) a l’espanyola (és a dir, 
segons la tradició dels mestres del 
XVII), això no treu que ho faci en un 
moment en què la moda de la dan-
sa a la francesa ja està consolidada. 
Entén, llegint els seus prefacis, que 
ni la dansa francesa és acceptada 
ni assimilada tan fàcilment per 
tothom; i tampoc no oblida que hi 
ha un mercat per a l’edició coreo-
gràfica (i musical) potencialment 

susceptible de comprar les seves 
edicions amb repassos del voca-
bulari i d’alguna coreografia enca-
ra vigent de les danses d’escola “a 
l’espanyola”, o de “dansa d’escola 
ibèrica”. 

Al temps del mestre Olive-
lles, però, la dansa a la francesa 
començava tot just a entrar en 
alguns salons, ballada per foras-
ters segurament, i no sembla que 
els mestres de dansa catalans —i 
amb aquestes notes històriques 
ens queda clar que l’Olivelles 
n’era una referència— s’haguessin 
adaptat en tan poc temps a la nova 
moda. El repertori del segle XVII 
de substrat renaixentista sembla 
ben viu, i el que és més important, 
productiu i creatiu.

De mestres de dansa 
d’escola del XVII a mestres 
de dansa a la francesa?

Sembla que cal esperar fins 
als anys vint del segle XVIII, des-
prés de les convulsions de tot or-
dre que es viuen a Catalunya, per 
a trobar pràcticament acabada la 
substitució dels repertoris i de les 
músiques de dansa en els àmbits 
benestants dels saraus dels no-
bles, dels repertoris i de les músi-
ques de dansa.

El Poema anafòric ho descriu 
admirablement quan promulga 

en vers que, cap al 1720, als saraus 
dels palaus de Barcelona ja s’han 
substituït repertoris, músics i 
instruments —tota una estètica 
musical— i que s’ha decretat, per 
la força de la moda, l’exili del sac 
de les aspres (la cornamusa, tota 
una referència simbòlica a la mú-
sica dels segles precedents i a les 
seves sonoritats) i una dicotomia 
marcada entre estètica musical i 
classe social, o entre pràctiques 
ciutadanes i rurals: els “reper-
toris i instruments vells, que ara 
només són bons per als rústics, 
que toquen sonades muntanye-
ses que cansen, ja desterrades 
dels empostissats” és el preàm-
bul ideològic de la fi dels gèneres 
seculars de dansa a la pràctica de 
les classes pretesament cultes. És 
tot un projecte d’ideologia social 
i política.

Veiem com, a partir d’alesho-
res, s’acaba el temps en què els 
gèneres de dansa principals eren 
els mateixos per a tothom (encara 
que cada estament les devia ba-
llar amb un estil propi), i en con-
junt conformaven la cultura de 
tota una societat, sense distinció 
de classes i correlacions imposa-
des que ara s’establiran amb els 
repertoris específics a cada una 
d’elles.

Diu el Poema anafòric de 
Francesc Tegell, cap al 1720, quan 
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descriu un sarau en un palau de 
Barcelona:

“Deixa en casa lo vert sach de las
[aspres,

deixa pels rústichs los instruments
[aspres,

trempa’l plectre suau, ab què solias
algun temps divertir-me y divertir-te,
q[ue] est sols ha de servir-te;
que no pretench que toques las Follias,
Canaris, Passacalles ni Pabanas,
Villanos ni Sardanas,
sonadas montañesas per cansadas,
temps ha ja dels estrados desterradas.
Sols desitjo q[ue] esplayes sa armonia
tocant ab bisarria
nous Minoès, ayrosas Contradanças,
estudiadas danças
que la moda francesa
ha introduït, mesclant la lleugeresa
ab la força; volent q[ue] axí oprimidas
entre si se demostren lluïdas.

(...)

No’t penses, no, que’t porto ab tant
[espàcio

als salons de palàcio
o bé al Clos o a la Rua,
que tot és mort ab la grandesa sua;
sols a una casa del carrer més noble
de tot est nostre poble
hont miraràs ab menos etiquetas
cosas més soberanas y perfetas,
puig que d’ells no’[h]y fa falta la

[grandesa,
la bulla, lo concurs la gentilesa.”

Citar lo vert sac de les aspres, és 
a dir, la criatura verda o la corna-
musa, és un tòpic enumeratiu per 
a fer present la música popular, o 
la dels ministrils (els que toquen 
els instruments d’inxa o de canya 
doble des de l’Edat Mitjana fins al 
Renaixement com les xeremies, 
etc., però també els flabiols amb 
tamborino i altres instruments de 
la música alta) tal com ja hem vist 
en tractar de la fundació de la con-
fraria.

Aquests versos del Tegell s’han 
de situar com a precursors, pel 
que fa a la dansa, d’una lectura 
històrica de fenòmens culturals 
de transició i de canvi de cos-
tums. L’enyor melangiós i la des-
aparició del món pastoral i dels 
instruments de música que el 
representen és un dels temes de 
predilecció de la cultura barroca i 
del seu component classicista (ja 
ho eren de la Renaixentista): és el 
de les referències a l’Arcàdia i als 
mites pastorals. És sorprenent, 
però, en el cas d’aquests versos de 
1720, que la cornamusa ja sigui ci-
tada o com a “música” del passat 
o com a instrument condemnat a 
desaparèixer, com a mínim, en el 
món de la dansa practicada a les 
classes benestants. Els ministrils 
i els gèneres del XVII ja no són re-
presentatius de les danses i de les 
músiques d’aquests estaments.

Aquest tòpic de la desaparició 
de la cornamusa, i de la música as-
sociada a aquesta categoria d’ins-
truments, perdurarà fins als segles 
XIX i XX, que han conegut l’efectiva 
decadència (potser més llarga que 
no ens pensàvem) de l’instrument 
i dels seus símbols associats, dins 
d’un procés de marginalització de 
les pràctiques estètiques populars 
i pastorals que des d’antic hi esta-
ven associades. Cap al 1720 ja fa 
temps que els violons i tots els de 
la corda s’emporten en certa ma-
nera els favors del públic, almenys 
als salons. I tant a palau, com a la 
catedral o als salons aristocràtics 
sembla que la música sorda té 
cada vegada més importància. 

I els folkloristes, cap al 1850, 
encara ens diuen que la cornamu-
sa està en decadència i que a pe-
nes han pogut conèixer “lo darrer 
gaiter”.

El poema anafòric és ben ex-
plícit pel que fa als repertoris de 
les danses que estan passades de 
moda (en els saraus de Carna-
val de “les cases dels carrers més 
nobles”) i ja hem vist que Follies, 
Canaris, Passacalles, Pavanes, Vi-
llanos i Sardanes són danses ja 
de repertori del XVII (la majoria ja 
ho són del segle XVI) i, encara que 
transmeses pels mestres, també 
les devien practicar els que no es 

podien pagar l’aprenentatge “d’es-
cola”. El 1720 aquestes danses ja 
són —pretesament— de la “vella 
escola”, i arriben amb el prestigi de 
la moda i del nou refinament de 
les més representatives de la dan-
sa francesa, els Minoès i les airoses 
Contradanses.

Tot el Poema anafòric és un 
document insubstituïble pel que 
fa a la identificació de la societat 
que practica la dansa als saraus 
de Barcelona cap al 1720, en uns 
espais que no són ni els salons de 
palau, ni el Clos, ni la rua de Car-
naval. Són els salons de les cases 
nobles que organitzen veritables 
balls i festes, amb intervenció, per 
exemple, de divertits entremesos 
de Matatxins i de representacions 
teatrals en un àmbit benestant, 
mig privat, mig públic, amb dret 
d’admissió, sens dubte.

Aquesta pràctica de la dansa 
als saraus de Carnaval de les cases 
és una constant documentada du-
rant tot el segle XVII, i veiem que 
cap als anys vint del segle següent 
ja s’està operant en aquests am-
bients una marginalització de la 
pràctica del repertori vell (el del 
XVI i el XVII) i que es volen integrar 
les modes de la dansa a la fran-
cesa.

Veurem més tard com el mes-
tre Olivelles (el mateix del ms. Po-
tau que hem citat) va estar lligat 
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per un contracte de mestratge de 
l’any 1715 al 1719. És ben possible 
doncs que els mestres com ell ha-
gin viscut l’arribada de les noves 
modes de la dansa a la francesa. 
No sabem ni com han pogut reac-
cionar a aquests canvis, ni si han 
volgut o pogut integrar comple-
tament aquests estils. Però és ben 
possible que ells mateixos hagin 
integrat alguns elements del nou 
estil, sense oblidar però els aspec-
tes del moviment més profunda-
ment integrats, els més “orgànics” 
de l’estil vell, és a dir, el vocabulari 
dels moviments. Aquesta és una 
qüestió que actualment només 
podem explorar indirectament.

Què voldrà dir ballar a la cata-
lana, per exemple, les contradan-
ses que venen de França durant 
el segle XVIII? Doncs senzillament 
que, en molts casos, podem cons-
tatar que en l’àmbit de les danses 
tradicionals catalanes, encara una 
vegada més dins les tipologies car-
navalesques dels Balls de gitanes i 
les Espolsades, per exemple, s’han 
integrat les figures de la dansa i 
de la contradansa a la francesa, 
però que el vocabulari dels mo-
viments que s’hi realitzen segueix 
nodrint-se del substrat de la tradi-
ció oral catalana, per una banda, 
i del de la dansa renaixentista i 
d’escola —com a mínim, dels se-
gles XVI i XVII—, per l’altra. Pot ser 

que aquest procés hagi estat més 
de l’ordre de l’acumulació, de la 
superposició d’estats de la dansa 
cronològicament diferents que 
no pas una veritable integració 
global. Val a dir que precisament 
dins d’aquestes tipologies de dan-
sa tradicional que citem en aquest 
article, hi trobem a partir del segle 
XIX una forta empremta de les 
formes properes al seguit de dan-
ses o, per dir-ho en altres termes, 
ens acostem molt a la suite de 
danses. Amb la diferència que en 
aquesta mena de seguits de danses 
veiem més aviat una acumulació 
de substrats cronològics diferents, 
més que no pas un enfilall crono-
lògicament coherent de concepci-
ons de l’espai i del vocabulari de la 
dansa.

Trobem que a Catalunya hi 
ha hagut, durant aquests segles i, 
potser particularment en el XVII, 
un gran nombre de professionals 
dedicats a la pràctica, a l’ensenya-
ment, a la transmissió i també a la 
creació de nous repertoris, dins 
d’una estètica heretada del segle 
XVI, així com de noves formes de 
dansa adaptades als canvis socials 
de cada època.

No podem saber gran cosa de 
les relacions i de les influènci-
es que aquests mestres de dansa 
(els únics que tenim documentats 

coreogràficament) han tingut en 
la cultura i en les pràctiques de 
la dansa d’altres estaments de la 
societat catalana del temps. Però 
una bona part de la documentació 
sembla suggerir que, a diferència 
d’alguns mestres de dansa, molt 
propers a una pràctica que podem 
qualificar d’elitista i pròpia d’un 
ofici que s’exerceix en un marc es-
tètic i de selecció jeràrquica social 
com ara la cort o els ambients de 
la noblesa, els mestres de dansa 
catalans del segle XVII han estat 
probablement en contacte amb 
capes molt més àmplies de la so-
cietat. Amb gremis i confraries, 
segur; amb menestrals, artesans i 
altres comerciants, també.

Les extraordinàriament nom-
broses celebracions festives de tot 
ordre que es realitzaven a Cata-
lunya durant tot el segle XVII han 
afavorit el contacte d’estaments 
molt diversos, tots ells dedicats 
amb passió a la dansa i a la músi-
ca. Cada grup social ha perpetuat, 
oblidat o creat els seus repertoris 
exclusius, però pensem que hi ha 
hagut  elements musicals i core-
ogràfics comuns i transversals 
gràcies als mestres de dansa. La 
funcionalitat pot variar, però els 
gèneres han estat en gran part els 
mateixos.

Podem assegurar el contacte 
permanent entre aquestes pràc-

tiques, i la difusió de l’ofici dels 
mestres de dansa, entre els segles 
XV, XVI i XVII, perquè bona part de 
la dansa de la tradició oral catala-
na ha estat marcada per l’esplen-
dor de la dansa en aquests segles. 
Si tots els estaments que practica-
ven la dansa no haguessin estat 
en contacte per la via dels mes-
tres de dansa, les pràctiques no 
acadèmiques no haurien tingut 
cap oportunitat d’integrar tan a 
fons les estructures i el vocabulari 
dels moviments d’algunes de les 
danses que sabem que han estat 
solament, i des de bon principi, 
danses d’escola.

Malgrat que ni tota la dansa de 
la tradició oral hagi estat influen-
ciada per la dansa acadèmica, ni 
tampoc tota la dansa acadèmica 
hagi estat marcada per la imitació 
de la popular, és cert que a Cata-
lunya hi ha testimonis prou clars 
de contacte entre aquestes pràcti-
ques, i que la difusió d’algunes for-
mes de la dansa dels mestres dels 
segles XVI i XVII, principalment, 
ha marcat les pràctiques coreolò-
giques de tots els estaments de la 
societat catalana.

És molt possible que en tots 
dos àmbits hi hagi hagut des de 
sempre continuïtat, trencament, 
manteniment, transmissió, reno-
vació i reactualització de les for-
mes de dansa i de la concepció 



20 21

mateixa de l’art coreogràfic, i és 
ben possible que la tradició oral 
hagi estat també tal vegada molt 
menys conservadora i mítica que 
no ens pensem.

Però resta el fet que, a Catalu-
nya, sembla que hi ha hagut una 
dinàmica molt forta de contac-
te entre les formes de dansa dels 
mestres i les de tota la societat, i 
que els documents que hem pogut 
examinar dibuixen un paisatge on 
la dansa s’ha sabut inscriure amb 
la força, amb la bellesa, amb l’ade-
quació necessària a la voluntat de 
perpetuar les pràctiques col·lecti-
ves, així com amb la ferma volun-
tat de permanència dels substrats 
pregons de les formes de la dansa 
i de la música que els mestres de 
dansa difonien durant els segles 
XVI i XVII principalment.

L’aportació principal dels mes-
tres del segle XVIII va ser possible-
ment la integració de l’espai de 
dansa de les figures de la contra-
dansa anglesa passada pel sedàs 
geogràfic i cultural de la contra-
dansa francesa. En l’àmbit musi-
cal, la indubtable substitució de 
melodies de danses més antigues 
per melodies de minuets i de con-
tradanses. Però malgrat que la 
moda de les danses amb figures 
hagi estat tan forta a Catalunya 
durant els segles XVIII i XIX, no 
hi ha dubte que, al nostre país i 

a partir del segle XVII, el substrat 
del vocabulari dels moviments i 
la natura de les motivacions es-
sencialment col·lectives, rituals 
i festives de la dansa seguiran 
essent, per a una bona part de la 
societat, ordenades per les virtuts 
d’una concepció i una estètica de 
la dansa renaixentista i prebarro-
ca, sobretot a la cultura que ara en 
diem “popular”.

Balls plans o Minuets?: 
una petita història de 
continuïtat al ball malgrat  
les substitucions musicals.

El primer minuet es va ballar 
a Barcelona el 1695, però el 1701 
encara no veiem ni rastre d’aquest 
ball en cap de les coreografies del 
mestre Olivelles que ens han arri-
bat. Els mestres de dansa catalans 
que tenien escola potser encara 
van trigar uns quants anys abans 
d’integrar-lo a llur ensenyament, 
i el canvi radical de règim segura-
ment va accelerar-ne el procés.

Sabem, però, que els minuets 
esdevingueren un model d’allò 
que convenia adoptar —com a 
moda afrancesada que era— per 
a ser persona apreciada en els sa-
raus de després de la guerra. Po-
sats a ballar, tothom deia que el 
ballava... com podia. I els músics 
s’afanyaren a transcriure’n les me-

lodies per tenir-les a mà —i a les 
cordes dels violins— per als sa-
raus, carnavals i altres festes amb 
dansa.

La forma musical del minuet, 
en certa manera prou semblant a 
la dels balls plans i dels ballets del 
temps de l’antic règim, es presta-
va de manera ideal a un evident 
procés de substitució: el ball pla, 
la pavana, les follies, la sardana, 
com diu el poema anafòric des-
crivint un sarau de casa bona, 
després de la guerra ja no són el 
“nostre repertori”, ja no són per 
a tothom; ara, com a molt, és bo 
per als rústics i per a les sonades 
muntanyeses amb instruments 
aspres. Els aristòcrates i els burge-
sos en bandejaren l’ús a ciutat: el 
ball pla, processional i col·lectiu, 
ja no convenia al model estètic de 
la nova jerarquia social. El minuet, 
ballat per una sola o per poques 
parelles, s’adeia molt més al nou 
espai mental que els models core-
ogràfics d’una dansa —i d’una 
societat— més demostrativa que 
compartida, en la qual les formes 
veritablement col·lectives de la 
dansa del XVII ja no lligaven amb 
l’espai social i polític d’un poder 
absolut que ben aviat prohibiria 
confraries, gremis —representaci-
ons sociopolítiques dels oficis que 
podien ser un contrapoder incon-

trolable— i tot allò que era repre-
sentatiu de la societat “d’aquell 
temps” d’abans de la guerra de 
Successió.

En pocs anys, potser només 
una vintena, veiem que els qua-
derns dels músics que a finals del 
XVII no transcriuen ni un minuet, 
després del 1714 recullen cente-
nars de tonades d’aquest ball fran-
cès.

Un cas aclaparador i ben re-
presentatiu (però no n’és l’únic 
exemple) és el del ms. M 1452 
de la BNC, redactat cap als anys 
1730, en el qual trobem 379 minu-
ets, 146 altres danses d’influència 
francesa (un total de 525 danses 
franceses) i molt al final del ma-
nuscrit, com passa sovint, 16 pe-
ces marginals pertanyents a la 
tradició de la dansa del segles XVI i 
XVII: sardanes, xàqueres, pavanes, 
villanos, mantuana, espanyoleta, 
candelero (ciri), canaris, ballets...

Però si totes les classes socials 
diuen que ballen minuets i contra-
danses, el grau d’assimilació i d’in-
tegració devia ser molt diferent 
entre els estaments.

Els exclosos del prestigi social 
substitueixen tonades antigues 
de ball pla per les dels minuets a 
la moda francesa, perquè l’estruc-
tura musical s’hi adiu i perquè així 
“ballen el mateix” que els aristò-
crates de la ciutat de Barcelona 
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als saraus. Però no veiem pràc-
ticament cap rastre de passes de 
la dansa a la francesa a la tradició 
popular: si la música a la tradició 
popular és de vegades, certament, 
la d’un minuet, els moviments 
segueixen sent els fonamentals 
d’un ball pla, com el punt pla o les 
floretes, els punteigs, els rístols, les 
passes saltades i contrapassades 
a la part final de la corranda, tot 
fent les figures típiques d’un mi-
nuet, la volta amb les mans dretes 
o esquerres agafades o la figura 
d’avançar i recular de cara a la pa-
rella. Tot això ja existia als ballets 
del XVI i del XVII.

Ballat per una sola parella o 
per moltes parelles a plaça (en 
un espai processional), el minu-
et es pot haver integrat sobretot 
com a melodia i com a figura de 
dansa, és a dir, com a recorregut 
a l’espai, però no com a vocabu-
lari dels moviments, donat que a 
Catalunya perduraran, probable-
ment fins al segle XX, les passes de 
la tradició antiga de baixes, baixes 
planes i balls plans, executades ja 
no amb músiques del XVII, sinó 
amb tonades de minuets del XVIII 
o de masurques del XIX.

Vegeu a la fig. 1 una transcrip-
ció de dues versions del Ball del 
Vano i del Ram, una instrumental i 
l’altra en forma de cançó, populars 
durant el segle XIX i XX a diverses 

localitats del Vallès i el Pla de Bar-
celona (especialment a Sant Cugat 
del Vallès), comparades amb una 
tonada de Minuet o de Ballet ano-
tada a la primera meitat del segle 
XVIII en un manuscrit de música de 
dansa. Totes tres versions es poden 
considerar variacions bastides i fi-
xades sobre un mateix perfil melò-
dic. És interessant de remarcar-hi 
les formulacions rítmiques, els 
canvis modals, la regularitat o l’as-
simetria de la mètrica. I com mal-
grat tot, podem afirmar que són 
etapes diferents d’adaptació fun-
cional d’un perfil melòdic comú a 
totes les tres versions.

Un abans i un després  
a partir de la moda de les 
contradanses:
fer figures a l’espai social 
és una imatge de l’espai 
urbà, i tothom ha de tornar 
a casa seva!

Durant tot el segle XVIII tothom 
balla —com sap o com pot— les 
noves contradanses, però aquesta 
nova concepció de l’espai no és la 
mateixa que la dels balls proces-
sionals i col·lectius de la tradició 
antiga del XVI i del XVII: la contra-
dansa popular adoptarà el dispo-
sitiu de les parelles en fileres, en 
quadrat o en rodona, però, de fet, 
la natura dels moviments, les pas-

ses reals dels balladors per a fer les 
figures a l’espai compartimentat i 
cartesià de la contradansa que ve 
de França, seguiran sent les de la 
dansa de sempre, la de la tradi-
ció comuna, la del renaixement o 
la d’escola del XVII: caminar amb 
passes naturals, seguits, floretes, 
salts...

L’espai de la contradansa és re-
presentatiu d’un espai social com-
partimentat, fragmentat.

Tothom ha de fer un recorregut 
a l’espai —amb les passes que sà-
piga fer— i com anant de visita de 
casa en casa de la ciutat, de mane-
ra “figurada”, entrant —per la força 
de la moda afrancesada— en el 
joc tan divertit de fer figures a l’es-
pai. Però aquest ja no és un espai 
col·lectiu on tothom pot comen-
çar o acabar la dansa on li sembli: 
a la contradansa, la plaça ja no és 

l’espai de tothom, la ciutat està 
compartimentada i cadascú ha de 
tornar a casa seva...! L’avenç d’una 
certa mentalitat cartesiana i abso-
lutista aplicada a la societat civil 
és evident: la contradansa ens au-
toritza un recorregut que segueix 
el d’una planta urbana (i la nota-
ció coreogràfica en perspectiva 
zenital de les contradanses n’és 
un bon exemple), i tot espai real-
ment circular, incontrolable, itine-
rant, imprevisible queda bandejat 
o menyspreat amb consideracions 
de categoria social (les danses re-
presentatives de l’espai social cir-
cular i del “comú”, com la sardana 
o el ball pla, queden minoritzades 
per la cultura hegemònica).

Quasi tots els gèneres de dan-
ses i balls de la tradició del XVI i del 
XVII organitzen un espai realment 
col·lectiu, circular (o esfèric), pro-

Figura 1: Comparativa del Ball del Vano i del Ram amb Com pot mon cor.
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Ball del vano i del ram (s. XIX) / Com pot mon cor (s. XVIII)

transcripció de Carles Mas

"Com pot mon cor" és una tonada amb una tipologia rítmica i un perfil melòdic molt propers al gènere dels minuets.
És molt probable que les formes col·lectives de dansa hagin emprat i adoptat, a Catalunya, moltes tonades i figures de dansa dels minuets de començaments del segle XVIII,

especialment les danses processionals i per parelles com els balls plans, els balls cerdans, els ballets i les entrades de ball.

Comparació de dues melodies de dansa a dos segles de distància:

la primera és una tonada que havia estat molt popular per tot el pla de Barcelona i el Vallès (Sant Cugat) per a ballar el ball pla, especialment els balls plans de plaça 
amb venda de vanos i de rams per a poder entrar a la dansa, a càrrec dels pabordes de la festa, tradició coneguda com a "Ball del Ram" o "del Vano i el Ram",
o per una de les lletres de la cançó que se li aplica, el "Paga-li Joan". La segona melodia "Com pot mon cor", està transcrita en un quadern de repertori de balls i danses
(probablement per a memòria d'un violinista) de la primera meitat del segle XVIII (ms. 741/22 de la BNC).
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cessional, i no hi ha ni un sol gè-
nere de dansa francès de finals del 
XVII o del XVIII que reuneixi els ba-
lladors en un espai circular comú 
a tots (llevat del cas de les contra-
danses rodones, que no deixen de 
ser “danses amb figures” prepa-
rades i de compartimentació “so-
cial” obligada, perquè trenquen 
constantment la rotllana).

En acabat de la guerra i en els 
anys següents no era possible can-
viar radicalment la cultura i la ma-
nera de ballar de tot un poble amb 
uns costums i una estètica de la 
dansa arrelats —com a mínim—
des del segle XV.

Després del 1714, acceptar els 
nous repertoris a la moda volia dir 
també sotmetre’s a una nova con-
cepció de l’espai de la dansa i això 
volia dir, de manera subliminal, 
una submissió a un nou ordre so-
cial, i aquest missatge —conscient 
o inconscient— es materialitzava 
també foragitant de la cultura he-
gemònica (o marginalitzant-les) 
totes les formes de dansa circulars 
o processionals, realment col·lec-
tives (pavana, baixadansa, ball 
pla, follies, sardana…).

La cultura hegemònica va 
optar per intentar marginalitzar 
totes les formes de la dansa de 
l’antic règim i per inventar un nou 
concepte que tindrà molt d’èxit 
durant segles: hi ha la dansa de 

qualitat (a la francesa) per a la 
cultura veritable, per a les elits, 
i els balls (els d’abans, els del XVI 
i el XVII, col·lectius) a partir d’ara 
seran pels rústics amb instruments 
aspres.

Associar estètica de la dansa 
(i els gèneres que la vehiculen) i 
categoria social, és a dir, insistir 
en un concepte ideològic de “po-
ble amb la seva cultura rústega i 
rutinària” oposat i separat d’una 
cultura hegemònica “moderna, 
refinada, renovada, còmplice de 
la nova monarquia... i, per tant, 
de vàlua” és un dels paranys dels 
quals la societat occidental encara 
no ha sabut ni treure’n l’entrellat 
ni desfer-se’n.

En acabat, la llavor de la inven-
ció ideològica del folklore del po-
ble, que postula l’existència d’una 
cultura de “poble, classe social-
ment inferior” —separada de la 
cultura hegemònica, superior— ja 
estava plantada.

Aquestes llavors ideològiques 
tornaran a florir —adaptades i 
perfeccionades— ben bé un segle 
més tard. La invenció del folklore 
del segle XIX serà, en gran part, un 
“acte de generositat” de les elits 
per tal “d’elevar i de dignificar” la 
cultura del poble, si és que, segons 
les elits: “se’n pot dir cultura, d’una 
repetició i d’una transmissió me-
cànica d’uns costums, uns usos, 

una prodigiosa memòria que des 
de generacions va repetint i trans-
metent el mateix, des del fons im-
memorial dels segles…”.

El postulat inherent i implícit 
en una certa visió del folklorisme 
és que la persona amb un saber 
específic (cantaire, músic, balla-
dor...) no és un artista perquè, 
encara que dotat d’una “memòria 
prodigiosa”, no fa res més que re-
petir allò que li ha arribat per tra-
dició oral. Si hi ha variació amb el 
model primigeni o suposadament 
autèntic el folklorista decreta que 
és una “decadència”, perquè, al 
cap i a la fi, l’informant no és un 
artista (diu la ideologia hegemò-
nica), sinó un “repetidor” incons-
cient, incapaç de fer cap acte ar-
tístic creatiu o d’actualització de 
l’essència de la seva tradició.

Artesania i art, artesans i artis-
tes… L’artesà té un ofici, i l’artista 
contemporani té la veritable ins-
piració i representa la modernitat?

Al cap i a la fi, l’obsessió folk-
lòrica per la versió autèntica, 
original, primigènia, és un gra-
al inexistent, és la negació de les 
capacitats artístiques de la cultura 
popular. Negar la capacitat artísti-
ca d’una persona o d’un estament, 
o afirmar que són curioses però 
inacabades, pintoresques però 
rústegues, que són “millorables” 
i que cal “elevar-ne la categoria 

artística” mitjançant una bona 
neteja, una clara uniformització 
de la diversitat i una presentació i 
ordenació paramilitars, en el fons 
és una forma de racisme cultural, 
una veritable arma de submissió 
social, i la manipulació del “folk-
lore” uniformitzador i simplifica-
dor que tots els règims totalitaris 
han manipulat, aprofitat i promo-
gut n’és una demostració.

La imatge del nou espai social 
que vehiculava la contradansa a 
començaments del segle XVIII és 
molt propera a la dels nous mapes 
coreogràfics: una veritable nova 
planta de la representació de l’es-
pai social de la dansa. És una im-
posició d’una mirada vertical, 
zenital, militar, autoritària, per 
tal de representar els recorreguts 
“figurats” (a imatge dels entrellats 
urbans “racionalitzats” i les ciuta-
delles militars) que cal respectar i 
complir-ne el recorregut —quan 
li toca a cadascú— per poder tor-
nar a casa: atenció, condició per 
entrar en el joc, tothom ha de ser 
al seu lloc inicial quan s’acabi la 
contradansa…, a casa seva i amb 
la pròpia parella!

Els catalans, entre totes aques-
tes dificultats simbòliques, sem-
bla que vàrem trobar una solució 
de compromís: l’adopció de mol-
tes músiques de minuets i el fet 
d’anar fent “les figures” caracterís-



26 27

tiques de l’espai de les contradan-
ses pot haver estat un simulacre 
de submissió estètica.

No vàrem renunciar als grans 
moviments processionals —a pla-
ça— dels balls plans i de la pavana, 
això sí, fent diversió i integrant-hi 
alguna figura de minuet. I tot i que 
ens plegàvem —com a palau— a 
fer els recorreguts imposats per 
les figures de les contradanses 
franceses això era sobretot per riu-
re, durant el carnaval (els Balls de 
gitanes del Vallès, les Espolsades, 
molts balls popularment associats 
al cicle de Carnestoltes estan far-
cits de contradanses...); però els 
moviments, el motor rítmic dels 
desplaçaments seguien sent els 
de la dansa d’abans de la guerra, 
els “de tota la vida”: espolsar, pun-
tejar, saltar, rompre, fer costadets, 
camades, seguits, trencats, flore-
tes o punts plans...

Preservar i seguir ballant Pava-
nes, Sardanes, Villanos, Canaris, 
Espanyolet(e)s i Follies, tal vegada 
fent-hi figures de contradanses i 
tocant músiques de minuets per a 

seguir ballant balls plans, sembla 
haver estat la manera de reactu-
alitzar la pràctica social del ball i 
d’adaptar-se als nous temps.

Els gèneres de la dansa circu-
lar i/o processional, els ritmes de 
les passes i llur organicitat, la ma-
nera d’avançar a l’espai de la nos-
tra cultura de la dansa d’abans de 
la guerra de Successió generen, de 
totes maneres, una eufòria social 
que cap altre ball no pot provocar, 
i aquesta n’és potser llur qualitat 
fonamental. Però seguir fent for-
ça moviments de la dansa dels 
segles XVI i XVII en el segle XXI, el 
fet d’haver preservat les formes 
de dansa simbòliques d’un espai 
realment col·lectiu, ha estat pro-
bablement la nostra manera d’ex-
pressar —mitjançant la dansa— 
una resistència als nous espais 
socials imposats per la força. Ha 
significat una forma de fidelitat 
funcional, orgànica i silenciosa als 
moviments i a les passes amb les 
quals ja sabíem dansar per a po-
der seguir avançant, abans i des-
prés de la guerra.

La Pavana (sovint grafiada “la 
Pabana”) entra dins de la catego-
ria de les “danses”, per oposició als 
gèneres que es categoritzen com a 
“ball”. Ha estat a tota la península, 
i a tot Europa, no només un gène-
re de dansa, sinó també el nom 
d’una pavana particular del segle 
XVI, que es coneixia per aquestes 
terres catalanes, a Sevilla, a Ma-
drid, a tot arreu. A Itàlia es prac-
tica i es descriu en els tractats de 
dansa del XVI com a Pavaniglia o 
com a Pavaniglia alla moda di Ma-
driglia. A França en diuen la Pava-
ne d’Espaigne, i a tot arreu és una 
dansa que serveix per a aprendre 
a ballar i a florejar els moviments 
amb encadenaments de frases or-
nades apreses amb els mestres, i 
en part fent-hi mudances impro-
visades. És dansa d’aprenentatge 
—“bàsic” en diríem ara— a les 
escoles, però que també arribarà 
a donar versions coreografiades 

extremadament difícils i virtuo-
ses. Esquivel, en el seu tractat de 
1648 diu molt clarament que es 
comença “ l’escola” (amb els mes-
tres de dansa) ballant l’entrada i 
dues mudances de Pabana, dues 
de Villano, dues de Follies… i així 
successivament, un parell de mu-
dances de cada un dels gèneres 
importants del temps. Solament 
després d’aquesta primera pre-
paració a la diversitat del reper-
tori, se segueixen “les escoles” tot 
aprenent mudances més virtuoses 
de cada tipus de ball o de dansa.

La Pavana (la que podem ano-
menar “Pavana ibèrica”) és una 
de les danses més freqüents en 
els tractats de dansa del segle XVI, 
en els quaderns de peces dels or-
ganistes, dels guitarristes, dels 
llaütistes, dels violinistes… des del 
segle XVI fins, com a mínim, ben 
entrat el segle XIX. És una dansa 
obligada per a un mestre dels se-

Els gèneres fonamentals de la música 
i la dansa d’abans de 1700…

i que continuaran encara durant dos o tres segles adaptant-se  
com a formes culturals de certs estaments

La pavana
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gles XVI i XVII, i estem segurs que 
devia formar part del repertori 
que servia per a examinar els can-
didats a entrar a la Confraria de 
Mestres de Dansa i Música, encara 
que no en tinguem la prova docu-
mental.

Per altra banda, i a partir de 
tota una altra categoria de docu-
ments, sobretot els de la recerca 
folklòrica del segle XIX (en una 
etapa de plena invenció dels mites 
de la tradició popular que encara 
perduren!) i també en els estudis 
etnomusicològics que arriben tar-
danament en el segle XX en el mi-
llor dels casos, trobem ben sovint 
testimoni viu de variants melòdi-
ques (variacions) de la Pavana del 
segle XVI. I no pot ser només una 
casualitat, que quan trobem dan-
ses classificades o identificades 
pels folkloristes com a “populars” 
entre els segles XIX i el XX que con-
tinguin textualment la melodia o 
una variant confirmada d’aquesta 
Pavana del segle XVI, ens trobem 
sovint amb danses amb un cert 
contingut ritual, en part reserva-
des a un ús cerimonial.

La Pavana la trobem amb va-
riants, per exemple, a la part ano-
menada de les Pavanes del Ball del 
Ciri de Caldes de Montbui, també 
a l’Entrada de Ball de Caldes, a la 
famosa Dansa de Castellterçol, 
durant la part anomenada de les 

Pavanes (!), a l’anomenat Ball de la 
Filada, de Sant Feliu de Codines, a 
l’Espolsada de Marata, al Ball de 
l’Espolsada de Llinars del Vallès, a 
l’Espolsada o a la Dansa d’Arenys 
de Munt, i també a la Dansa de 
Pineda de Mar. Ha estat una de 
les parts de més virtuosisme dels 
balladors de les antigues versions 
populars dels Balls de Gitanes 
del Vallès. I per acabar la llista, ¡la 
trobem com a música adaptada a 
tota una altra funció festiva, a la 
figura anomenada “la pavana” del 
ball de bastons de Vilafranca del 
Penedès i al Ball de l’Alemanya 
d’Albi!

Una bona part d’aquestes dan-
ses “populars” són danses de pres-
tigi social, d’honor, de relleu anu-
al de càrrecs dels pabordes dels 
altars de la vila, o senzillament 
danses col·lectives on tothom pot 
dansar (i ens guardarem prou de 
dir “ballar” malgrat la redundàn-
cia, perquè la Pavana, aquesta pa-
vana concreta, és dansa però no és 
ball).

Fixem-nos en aquestes refe-
rències històriques, de molt abans 
de la invenció de les categoritzaci-
ons i les dicotomies forçades entre 
“popular/i culte”.

El 18 de setembre de 1661, Jo-
sep Valls i altres veïns de la vila 
de Caldes de Montbui signen una 
escriptura de poders a favor de 

“Ioannem Llimona, magistrum 
de dansas, civem Barchinone”.  
Sabem per altres fonts documen-
tals que el mateix Joan Llimona 
és present a les llistes de “músics 
i cecs oracioners” a Barcelona els 
anys 1676, 1680 i encara el 1696. 

Això vol dir que al llarg d’un 
període de 35 anys en Joan Llimo-
na ha defensat interessos econò-
mics dels de Caldes a Barcelona, 
sense que això estigui en contra-
dicció amb la seva feina de mestre 
de dansa i músic professional. No 
podem evitar de pensar que el ma-
teix Joan Llimona o el següent que 
citarem, en Pau Julià Ferrer, hagin 
tingut molt a veure amb la tradició 
local de dansa de plaça que pre-
senta tantes vegades, entre d’al-
tres, el tema de la pavana de què 
tractarem tot seguit, i també unes 
certes coreografies amb elements 
propis del vocabulari de la dansa 
dels segles XVI i XVII, com ara les 
parts de pavana del Ball del ciri o 
de l’Entrada de Ball en què es van 
fent floretes o espolsades. Aquests 
moviments de dansa són perfec-
tament coneguts, i estan estructu-
rats i documentats als tractats dels 
segles XV, XVI, XVII i encara en els 
del XVIII, però no pertanyen ni al 
vocabulari de la dansa francesa 
del XVII i del XVIII, la belle danse, 
ni tampoc als repertoris ni als mo-
viments de la dansa del segle XIX. 

Venen directament d’aquest subs-
trat cultural de la dansa dels segles 
XV, XVI i XVII.

El 14 de gener de 1663, es pu-
bliquen els capítols matrimonials 
entre “Pau Julià Ferrer, mestre de 
dansas, ciutadà de Barcelona, fill 
llegítim y natural de Jaume Julià 
Ferrer, parayre de la vila de Caldes 
de Montbuy, bisbat de Barcelona, 
i de Maria, de aquell muller, di-
funts i Ana Maria Casas, filla legíti-
ma y natural de Josep Casas, sastre 
de Barcelona, y de Eulalia”.

En Pau Julià, fill de peraire de 
Caldes, es casa amb una filla de 
sastre de Barcelona, i constarà 
com a mestre de danses per als 
anys 1676, 1678, 1680 i 1696. 

Tant en Llimona com en Julià 
havien de ser per força confrares 
del gremi, i compartien segura-
ment interessos comercials entre 
Caldes i Barcelona en el ram del 
comerç de la llana i potser dels 
teixidors.

Pel que fa a la seva forma, les 
variacions melòdiques sobre el 
baix característic de la Pavana 
(ibèrica) són innombrables. Totes 
estan estructurades per les recur-
rències harmòniques conclusi-
ves que organitzen el seu discurs 
contrapuntístic. I ja des del segle 
XVI a Catalunya, com a tot Europa, 
aquesta Pavana específica (que no 
s’ha de confondre amb el gènere 
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Pavana tal com es coneix a França 
o a Itàlia en aquell temps), consta 
d’una entrada força marcada, una 
part central durant la qual es fan 
disminucions o variacions me-
lòdiques, correlatius a la dansa 
als découpements (subdivisions o 
variacions dels moviments) i una 
part final, amb dues cadències 
seguides que, un cop rebatudes, 
tanquen el cicle de manera molt 
clara tant per als músics com per 
als balladors. Aquesta forma amb 
tres parts —entrada, variacions, 
cadència final— en fa una forma 
molt apta per a construir un apre-
nentatge progressiu de la dansa 
en general, i creiem que en raó 

d’aquesta virtut ha estat famo-
síssima i escampadíssima arreu, 
durant molts segles i sense pràcti-
cament interrupció ni gaires subs-
titucions dels seus materials core-
ològics i musicals característics.

Bibliografia:

“A Hit Tune Becomes a Hit Dance” 
The travels of a Pavane through Italy, 
the Iberian Peninsula, France, and Ger-
many”, article monogràfic sobre la Pava-
na. Coautors: Barbara Sparti, Christine 
Bayle i Carles Mas. Actes del 3. Rothen-
felser Tanzsymposion (2012); (“All’Unga-
resca-Al Español”) Die Vielfalt der euro-
päischen Tanzkultur 1420- 1820; edició: 
“fa-gisis” Musik und Tanzedition, Post-
fach 5266, D-79019 Freiburg.

També en el cas de la Manto-
vana ens trobem amb un exemple, 
no solament d’un gènere de ball 
o de música específics, sinó més 
aviat amb una família multiforme, 
els elements de la qual mantenen 
uns vincles interns o de citacions 
literals entre ells, però que es po-
den presentar per separat i així ve-
hicular balls amb funcions adap-
tables i força diversificades.

Així observem, per l’anàlisi 
musicològica que hem elaborat 
(Fig. 2), que es pot considerar la 
Mantovana com la mare de la seva 
família, perquè n’és la forma més 
completa, la que presenta sovint 
el major nombre de seccions rela-
cionades entre elles. Si observem 
en detall les parts i les caracterís-
tiques musicals, trobem que la 
primera secció (IA/IB/IC) d’una 
Mantovana “canònica”, coincideix 
exactament amb les tres parts 
(A/B/C) comunes a les Espanyo-
letes (també anomenats “Espa-
nyolets” o “Espunyolets”).

La segona secció de la Man-
tovana no la retrobem a les Espa-
nyoletes, però observem que ci-
tacions i variacions més o menys 
directes dels models de la Man-
tovana són presents als Balls de 
l’Àliga (parts IA/IC, en temps de 
divisió binària), a llurs corran-
des (Rebatut de l’Àliga, parts A/C, 
en temps de divisió ternària), o 

a la Contradansa dels Caputxins 
(A/B/C, del segle XVIII). També de 
manera molt directa, la primera 
secció tripartita de la Mantovana 
entronca amb la tradició oral dels 
Espanyolets observats a Catalu-
nya pels folkloristes entre finals 
del XIX i començaments del XX, 
que són directament variacions 
sobre el tema de l’Espanyoleta ja 
coneguda des del segle XVI.

Quan ballem i toquem Espa-
nyoletes, Espanyolets o Balls de 
l’Àliga seguim dins de la família 
de la Mantovana. Una forma més 
tardana de Mantovana o d’Espa-
nyoleta, de quan va arribar des de 
França la moda de les Contradan-
ses, és l’anomenada Contra dansa 
dels Caputxins o la Caputxina 
que, fent alguna variació especí-
fica, cita textualment la prolífica 
Mantuana.

Però encara tenim més sort 
amb la documentació d’aquests 
gèneres a la història de la dansa a 
Catalunya, gràcies possiblement a 
la importància i la freqüència de 
la pràctica que han tingut aquests 
balls a casa nostra.

Sabem que el mestre de dan-
sa Francesc Olivelles devia ser un 
dels millors i de més anomenada 
de tota la ciutat de Barcelona. Va 
estar en activitat, referenciada 
d’una manera o altra, entre 1680 i 
1716 (potser fins a 1719). I com a 

La Mantovana, Mantuana o 
Ball de Mantua (Ballo di Mantova) 
són diverses denominacions per 
a un gènere de ball, molt popular 
ja en el segle XVI, que s’associa so-
vint amb orígens italians tant pel 
nom com per les seves primeres 
referències documentades.

El cas és que es coneixen una 
infinitat de versions o variacions 
musicals i que se sap que, com a 
ball, era extremadament conegut. 
Podríem dir que aquest ball ha 

estat extremadament “popular”, 
si aclarim aquí que aquest terme, 
en els contextos descriptius i a 
les cròniques datades del Renai-
xement, vol dir “allò que és comú 
a tota la societat, a tots els esta-
ments” i no pas, com la ideologia 
de la invenció del folklore ha ve-
hiculat entre els segles XVIII i XIX, 
“allò que és propi —exclusiva-
ment— del poble” associant-ho 
a una referència “de les classes 
socials baixes”.

La Mantuana, les Espanyoletes i els Balls de l’Àliga
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Mantovanes, Espanyoletes i Balls de l'Àguila: una família noble de danses

La Mantovana, Mantua: la primera part A genera dues seccions (a'+a'')

Baix del Baile de Mantua (Sanz, 1674)

a' a''

b c

A (a' de Mantovana, A d'Espanyoleta)
B

C (a'' de Mantovana, C d'Espanyoleta)

El mestre Francesc Olivelles, que el 1701 transmet al seu alumne J.F. de Potau una coreografia del ball Mantua,
va presentar-se a les oposicions per a ser "ballador de l'Àliga" de Barcelona l'any 1684.
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Figura 2.
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mestre de dansa de referència, es 
va presentar a les oposicions per 
a obtenir la plaça de “ballador de 
l’Àliga” de la Ciutat de Barcelona, 
l’any 1684.

Una afortunada coincidència 
entre fonts documentals va fer 
que, quan fa pocs anys va tornar a 
veure la llum el ms. Potau (trans-
crit per l’autor d’aquestes línies), 
hi trobéssim una magnífica core-
ografia —força detallada— de la 
Mantua, l’única coneguda actu-
alment a Europa d’aquest ballet 
que va ser famós a tot arreu. El ms. 
Potau, pel que fa a la dansa, és un 
seguit de notes i apunts que sem-
bla que anava redactant en Josep 
Faust —de la notable família dels 
Potau— a tall de recordatori, que 
amb els seus 17 anys l’any 1701 
aprenia a dansar amb el Mestre 
Francesc Olivelles. En Josep Faust 
mateix escriu en quina data exac-
tament va començar la seva ins-
trucció amb el Mestre Olivelles, i 
ell mateix va anotant i corregint el 
seu quadern de danses i balls, pot-
ser a mesura que els anava practi-
cant amb el mestre.

Per altra banda, unes notes mu-
sicals transcrites en un ms. de la 
parròquia del Pi relacionen sense 
cap dubte la música, anotada tex-
tualment com a “Mantovana”, que 
uns anys més tard encara tocaven 
els ministrils per a fer ballar l’Àliga, 

probablement durant les solemni-
tats i processons de Corpus.

És a dir, que sabem que entre 
la segona meitat del segle XVII 
i la primera del XVIII, la música 
emprada (o una de les músiques 
principals) per a fer ballar l’Àliga 
de la Ciutat era La Mantovana, 
tocada pels ministrils i possible-
ment també per la Música de Cor-
da de la Ciutat, segons el lloc i la 
solemnitat2. També sabem que el 
Mestre Olivelles l’any 1684 es va 
presentar a les oposicions per a 
la plaça i va tenir l’honor de “fer 
ballar l’Àguila” durant les festes 
de Corpus. I que el mateix Mestre 
Olivelles ensenya a un bon alum-
ne seu, l’any 1701, una coreografia 
(probablement del mateix Olive-
lles) del ballet “Mantua”.

Tot això ens fa pensar que és 
força probable que quan el mes-
tre Olivelles feia ballar l’Àliga de 
la Ciutat, amb els ministrers to-
cant-li la Mantovana, ho fes se-
guint alguna de les mudances, 
dels esquemes coreogràfics o de 
les estructures de dansa d’escola 
presents a la seva coreografia del 
ballet “Mantua”.

2 Mas Garcia, Carles: “La renovació de la 
“Música de corda de la Ciutat”, segons el Llibre 
de diferens cosas pertenens a la ciutat de Barce-
lona (1648)”; Col·loquis d’Arbúcies (2004), edita 
Ajuntament d’Arbúcies (2005), edició a cura de la 
Comissió Festa del Flabiol.

No és gens estrany doncs que, 
gràcies a la solemnitat de la festa 
de Corpus i a l’elegància dels mi-
llors mestres de dansa de Cata-
lunya fent ballar la Mantovana a 
l’Àliga de la Ciutat en aquell temps, 
encara perdurin a les fonts musi-

cals i a la tradició oral dels segles 
XIX i XX la memòria de les Espa-
nyoletes i de les Mantovanes asso-
ciades a molts Balls de l’Àliga arreu 
del Principat, tal vegada amb algun 
pas i algun punt de dansa que en 
recorda alguna etapa.

L’any 1585, una dansa col·lec-
tiva anomenada sardana, i de la 
qual no coneixem ni la música ni 
la descripció concreta dels movi-
ments abans de 1700 (però sí en 
1701!), era ballada sens dubte per 
tots els estaments, encara que ens 
costi d’imaginar actualment que 
també la nostra noblesa i l’aristo-
cràcia fessin amb tota naturalitat 
—a palau o a plaça— danses en 
rotllana.

22 mayx 1585  
(a Barcelona, n.d.t.):

“Lo diumenye aprés féu lo 
conde de Miranda una sala de 
dames al Palau de la Comtesa. 
Entre velles y jóvens foren més 
de 150. Isqueren ben devisades 
y ab moltes gales y riques. Vin-
gué lo rey ab totes les persones 
reals y ab totes les dames de Pa-

làcio; entraren per la porta de 
la carniseria d’en Sos. Volgué lo 
rey no dansasen sinó les dames 
de la terra y dansaren bé. Agra-
daren molt les danses d’esta ter-
ra y en particular la serdana.” 

(Frederic Despalau,  
Diari 1572-1600)

Hem de tenir en compte, però, 
que encara que un document ex-
pliciti el nom “Sardana” (o “Cerda-
na”, probablement amb més encert 
ortogràfic i etimològic), això no vol 
dir que la sardana del segle XVI fos 
la mateixa que la del segle XIX, o 
l’actual. Aquesta forma de ball ha 
tingut, com totes les danses, de-
nominacions, variants i formes di-
verses des del començament, i és 
normal que qualsevol nom de ball 
sigui polisèmic i que no es refereixi 

La Sardana
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ni al mateix objecte coreològic ni a 
la mateixa funció social.

El terme Sardana potser ha 
designat, durant tota la història de 
les referències documentals, mol-
tes menes diferents de ball rodó, 
de dansa col·lectiva en rotllana, 
i no necessàriament la sardana 
llarga reorganitzada a mitjans del 
XIX, i que perdura tot el segle XX 
fins als nostres dies, ni la dita “cur-
ta”, de la qual no solament exis-
teixen tot un seguit de maneres 
de ballar-la, sinó que també ens 
arriba carregada de mites folklò-
rics i de valors afegits d’autenti-
citat identitària. Totes dues han 
estat manipulades aquests darrers 
temps (els darrers dos segles) per 
a fomentar-les com un constructe 
volgudament carregat de simbo-
lismes de “dansa típica” o “dansa 
nacional”, que no són més que 
etapes diferents d’una mateixa 
visió folklòrica amb una marcada 
tendència a definir i uniformar les 
pràctiques diversificades.

Però ja hem vist com aquests 
gèneres de ball han sofert trans-
formacions simbòliques i de pre-
teses representacions socials que 
venen de molt abans del temps 
de la “invenció de la tradició” o 
de “la definició del folklore”, en 
què s’acostumava a considerar-los 
com a conseqüència del Roman-
ticisme del segle XIX. Les bases 

ideològiques que volen associar 
gènere musical i estament social, 
per tal de dividir-los millor, és una 
discriminació que ja està en mar-
xa a Catalunya a partir del 1700.

La noblesa i l’aristocràcia ca-
talana, des de finals del segle XVI 
i com a mínim fins a la Guerra de 
Successió, balla la Pavana i també 
la Sardana, i sembla que, ja des 
del segle XVI, si es volia honorar 
la visita d’un noble molt principal 
amb una dansa del país, l’aristo-
cràcia catalana ballava una sarda-
na, com diu la crònica, una dansa 
d’aquesta terra.

Sabem però que cap al 1701, 
el jove de família aristocràtica 
Josep Faust de Potau aprèn a ba-
llar amb el mestre Francesc Oli-
velles de Barcelona un dels balls 
més importants, com havia estat 
la Mantua, un ballet del segle XVI 
que inclou mudances de sardana 
descrites amb el vocabulari dels 
moviments de la dansa d’escola 
dels segles XVI i XVII: costadets, 
mig rompre, trencats... donant-se 
les mans amb la parella.

Aquesta és actualment la des-
cripció coreogràfica més antiga 
que coneixem d’una sardana. La 
vella pràctica i la tradició oral de 
la sardana del segle XIX que hem 
conegut directament, en el mo-
ment en què es van reorganitzar 
tant la forma musical com la ma-

nera de repartir-la, tenen encara 
molt a veure amb aquestes mu-
dances de sardana d’abans de la 
Guerra de Successió.

És bastant versemblant pensar, 
doncs, que les maneres “a la cata-
lana” de ballar col·lectivament en 
rotllana hagin estat canalitzades 
per la forma “sardana”. I també està 
força clar, una vegada més, que 
descriure la Sardana únicament 
com a dansa d’origen popular —
per a fer-ne millor un mite identi-
tari— és mancar al rigor històric. 
La sardana és la idea, a la catalana 
i per a tota la societat, de ballar en 
rotllana, de disposar-se col·lecti-
vament en un espai circular per 

a ballar plegats. I la recurrència 
que observem en les primeres 
sardanes musicals que coneixem 
i en les unitats de moviment que 
sabem del cert que s’han emprat 
per a ballar mudances d’aquesta 
dansa, entre 1701 i el segle XX, ens 
fa pensar en una remarcable cons-
tància dels seus elements core-
ològics: girats, seguits, trencats i 
camades. Tots aquests són movi-
ments de la dansa ja del segle XVI i 
a Catalunya la tradició multiforme 
de la Sardana n’ha vehiculat un 
bon nombre, sense entrar en les 
característiques ni en l’anàlisi de 
les estructures musicocoreològi-
ques pròpies del gènere.

Les Follies són un gènere poè-
tic, musical i de ball que tant la cul-
tura popular com l’aristocràtica, la 
teatral i l’acadèmica han conreat 
sense defalliment durant segles. 
Els orígens de les Follies són ibè-
rics i populars, ja des de finals del 
segle XV: són l’exemple perfecte 
del que en el segle XVII s’anome-
na un ball (gènere en el qual —a 
diferència de les danses— es balla 
amb els braços enlaire, sovint re-
picant amb castanyoles a les mans 

i si cal amb el barret posat). Sem-
bla ser que la seva riquesa formal, 
harmònica i rítmica, així com les 
seves qualitats com a marc de refi-
nada improvisació poètica, musi-
cal i de ball —tant a la plaça com 
a palau— han fet que sigui un dels 
gèneres amb més segles de vida i 
de continuada renovació. 

Els mestres de dansa del segle 
XVII crearen molt bones mudan-
ces d’aquest ball, que abans de la 
Guerra de Successió s’anomenen 

Follies
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senzillament “Follies”; la tradició 
popular generada per aquesta 
forma de ball és múltiple, molt 
diversificada i pertany sens dubte 
al fons de la cultura més refinada 
i complexa que un ball amb una 
pregona relació proporcional en-
tre música, dansa i poesia hagi do-
nat a tota la península.

L’adopció d’aquest gènere 
genuïnament ibèric operada pels 
mestres de dansa a la cort francesa 
va generar des de la segona meitat 
del segle XVII unes noves Follies, 
que podríem definir com “adapta-
des al gust i a la manera de la belle 
danse francesa”. Hi van destinar el 
seu virtuosisme a un ús força tea-
tralitzat i molt marcat per una de 
les primeres formes d’exotisme 
ibèric (que aviat es confondrà a 
tot Europa amb una imatge “d’es-
panyolisme”), que tant agradava 
—encara avui en dia— a la cort 
francesa. Aquestes modes nefastes 
encara les hem de sofrir per culpa 
d’un seguit secular d’altres tòpics i 
clixés folklòrics, que amaguen una 
veritable ideologia identitària i cul-
tural, per no dir política.

Això donarà “les Folies d’Es-
pagne”, el ball a través del qual 
l’aristocràcia elitista francesa de 
finals del XVII i del XVIII —i els 
mestres de dansa que la servei-
xen, ja siguin espanyols, catalans, 
francesos o italians— s’emmira-

llen en un somni de ball exòtic: 
és probable que les Follies hagin 
estat un dels primers balls en què 
els francesos hagin intentat (sense 
mai aconseguir-ho del tot) ballar 
tant amb virtuosisme de passes i 
de cames, com amb moviments 
de braços i amb castanyoles, cosa 
que a nosaltres ja ens era natural 
i que a ells encara avui en dia els 
costa.

Durant tot el segle XVIII a la pe-
nínsula seguirem ballant les Fo-
llies, a la nostra manera, i els que 
n’han après amb els mestres que 
han adoptat la moda de la dansa 
“a la francesa” presumiran ballant 
“las Fullias de Aspaña” amb pas-
ses afrancesades.

A mitjans del segle XVIII en-
cara es publiquen, als tractats de 
dansa, mudances de Follies expli-
cant la manera de ballar-les, tant 
les ibèriques com les franceses. 
L’editor Minguet, per exemple, va 
reeditar diverses vegades a Ma-
drid el seu tractat Arte de danzar 
a la francesa, entre 1735 i 1764. En 
una de les darreres edicions, però, 
hi inclou al final de tot un breu 

tractat en què ens torna a explicar 
els moviments de la dansa d’es-
cola ibèrica i les mudances dels 
gèneres d’abans de la guerra, els 
del XVII, sota el títol: “Danzas a la 
española para los que las han sa-
bido, y se les han olvidado”.

És a mitjans del segle XVIII que 
vivim un altre moment clau de 
transició de la nostra cultura de la 
dansa, època en què apareixen a 
tota la península les noves formes 
ibèriques, ja siguin de nova inven-
ció o herència i remodelació de les 
formes antigues: el fandango, la 
jota, el bolero, la seguidilla..., que 
seguiran convivint amb follies, vi-
llanos i pavanes de la vella tradi-
ció del XVII, però ara ja solament a 
les escoles dels mestres de dansa, 
als teatres (comèdies, entremesos, 
sarsueles) o a la tradició oral po-
pular. 

Les classes socials hegemòni-
ques es desmarquen aviat, i so-
vint amb menyspreu, d’aquests 

gèneres com la Jota i el Fandango, 
encetant i afermant un procés ide-
ològic molt ben difós i imposat a 
tot arreu, que relaciona, i aquest 
n’és el parany, que el gènere —tot 
sencer— pertany a la cultura po-
pular, i no pas la manera o l’estil 
de ballar-lo. 

Desmarcar-se socialment com 
a cultura “superior”, “digna”, “ela-
borada” o com a “art veritable”, 
identificant els gèneres que sí que 
són convenients per a les elits, o 
forçant les connotacions socials 
dels usos culturals i les formes 
de transmissió de la dansa dels 
balls antics, va ser una estratègia 
molt pagadora per a les classes 
burgeses, aristocràtiques i hege-
mòniques per a controlar totes les 
formes d’art i també les podero-
ses organitzacions socials que les 
protegien, com ara els gremis. La 
situació actual, a la península en 
general, no ha canviat gaire i en-
cara en patim les conseqüències.

El Canari és també un gènere 
de ball i de música que integra, 
amb una certa aura d’exotisme 
ja des del segle XVI, passes i mo-
viments virtuosos, especialment 

les mudances fetes donant cops 
de peu, fent passes arrossegades, 
picades i saltades per a produir 
ritmes, i sons fent veritables di-
àlegs entre els balladors, sovint 

Canaris
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disposats per parelles. D’aques-
tes justes percussives i desafia-
ments virtuosos ja en el segle XVI 
se’n deien “pedàlegs” (és a dir, di-
àlegs rítmics fent passes i melo-
dies rítmiques amb cops de peu 
al terra). Acostumen a ser una 
part final d’un ballet, on després 
d’un seguit de mudances virtu-
oses (però ben fixades i “tanca-
des” pels mestres de dansa), els 
balladors recuperen llur llibertat 
d’improvisació rítmica i corporal 

en lligam estret amb la música, 
que també entra en una dinàmica 
d’ornamentació i variació impro-
visada de la forma harmonicorít-
mica característica dels Canaris. 
Tenim descripcions d’aquests 
zapateados ja a la dansa cortesa-
na del segle XVI.

Els ballets del mestre Olivelles 
(Barcelona, 1701, segons el ms. 
Potau) també presenten mudan-
ces amb passes dins de la tradició 
dels Canaris.

El Villano no és solament un 
ball popular o una cançó amb 
moltíssimes variants, sinó un ve-
ritable patró rítmic i harmònic 
d’improvisació poètica per a glos-
sar i ja està perfectament descrit 
en el segle XVI. El tema del Villa-
no, com ara a les nostres versions 
populars de Quan lo pare no té pa, 
Nou pometes hi ha al pomer o El 
ballet del rotlletó (i tal vegada tam-
bé el seu derivat El gegant del Pi 
dels flabiolaires… que no és ben 
bé un  Villano), vehicula impro-
visacions en corrandes i heptasí-
l·labs organitzats en frases de vuit 
pulsacions, amb caiguda del vers 
a la setena síl·laba i allargament 

de la seva durada durant la vuite-
na pulsació musical.

Francisco de Salinas (De Mu-
sica Libri Septem, Salamanca, 
1577), ja ens diu que el Villano, 
basat en la mètrica prosòdica de 
vuit peus (rítmics) binaris, “Huius 
metri usus plurimus est in tympa-
nis et fistulis, et in vulgaribus qui-
busdam cantilenis ad saltandum 
aptissimis” (“El ritme —o la mè-
trica— del Villano és ben conegut 
tocant-lo amb flabiols i tamborins, 
sobretot per a cançons i balls popu-
lars”). El mestre de dansa Juan de 
Esquivel Navarro diu clarament 
en el tractat de dansa d’escola que 
publicà a Sevilla el 1642, que a les 

Villanos

mudances de ball del Villano que 
s’aprenen amb els mestres a les 
escoles de dansa “se remedan las 
mudanzas de las aldeas”.

En aquest gravat del Col·le-
gi de Cordelles (fig. 3) veiem que 
no solament l’ensenyament de la 

música i de la dansa es fa ballant i 
tocant al davant dels mestres, sinó 
que també les “belles lletres” (Po-
litiores littera) s’aprenien improvi-
sant i cantant versos tot seguint els 
patrons prosòdics i de la mètrica 
poètica representats per les xifres, 

el compàs, les 
figures geomè-
triques i els ins-
truments musi-
cals: la cultura 
renaixentista de 
la proporció en-
tre totes les arts 
és un dels fona-
ments de l’edu-
cació humanista 
encara vigent a 
Catalunya abans 
de la Guerra de 
Successió i la 
dansa i la mú-
sica en són una 
m a n i f e s t a c i ó 
pràctica i real, 
una veritable 
“en carnació” en 
les persones que 
les ballen, en fan 
poesia improvi-
sada o les fan 
sonar amb ins-
truments.

Figura 3.
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Citarem a continuació un altre 
exemple que també ens sembla il-
lustrar perfectament aquest tema: 
el de la música del Ball de la Pito-
ta o el Ball dels Matutxins, és a dir, 
del ball dels Matatxins, que és una 
dansa de combat figurat —amb 
camals de cascavells, un atribut 
d’indumentària de totes les moris-
ques— i com una mena de lluita 
organitzada i coreografiada amb 
espases o bastons. Era un exercici 
d’habilitat obligat per als cavallers 
—sempre s’ha dit que era una inici-
ació als combats amb armes verita-
bles— i que des del segle XVI, com 
a mínim, el mateix tema musical 
ha servit de base, arreu d’Occident, 
a una infinitat d’ornamentacions, 
glosses, disminucions melòdiques i 
variacions musicals. Es coneix tam-
bé com el tenor, o el baix, o el movi-
ment “contrapuntisticoharmònic” 
obstinat del Passamezzo moderno, 
que es diferencia lleugerament del 
Passamezzo antico, conegut també 
com La Romanesca.

Aquest Passamezzo moderno es 
troba també amb gran freqüència 
en tota mena de memòries mu-
sicals, publicacions i manuscrits, 
quaderns de notes, i per a tota 
mena d’instruments. Però cada 
cop que hi ha una descripció d’una 
Pitota, d’una Morisca o d’uns Ma-
tutxins, en una crònica o en una 
representació iconogràfica, des de 
l’Edat Mitjana, passant pel Renai-
xement i fins fa quatre dies, aquests 
balls de l’estrany i de l’exotisme 
—representació de l’alteritat— 
presenten quasi sempre aquests 
elements centrals: almenys un dels 
músics és un sonador de flauta de 
tres forats amb tamborí (o flabiol i 
tamborino). Tant el músic com els 
balladors duen camals de casca-
vells, tal vegada cosits també a la 
roba, sovint estrafolària; tots ells 
estan en actituds corporals estra-
nyes, amb contorsions exagerades 
i desequilibris i quan hi ha notació 
o descripció musical, aquesta sem-
pre es basa en el tema conegut com 

Els Matutxins i el Ball de la Pitota: 
la família dels balls representatius de la identitat,  

de l’alteritat i de llurs conflictes.  
Morisques, Balls de cascavells, sublimació 

dels combats amb Balls d’espases o de bastons

La Morisca, Die Mohren Tänz, és a 
dir, variacions sobre el Passamezzo 
moderno. I d’una mena antiga de 
cascavells amb una forma particu-
lar, en català en diem morisques!

La música està bastida sobre 
el mateix moviment melòdic del 
tenor, però els usos particulars i 
locals que aquest tema ha vehi-
culat fan que els noms dels balls 
puguin variar molt. De lluny o de 
prop, sempre estan relacionats 
amb els balls del gènere medie-
val i renaixentista de les danses de 
combat, o també —al cap i a la fi 
en aquella època és el mateix— 
amb el gènere de la morisca. És 
aquest un gènere molt complex 
de danses representatives, sovint 
amb elements narratius textuals 
o mímics, danses de l’estrany i de 
l’exòtic, danses de simulació de 
combat entre moros i cristians.

Fem un ràpid repàs d’algunes 
danses populars que presenten 
a Catalunya aquesta mateixa es-
tructura, línia i mètrica musical: 
la trobem associada a balls dels 

cicles de Carnaval o de Carame-
lles; en trobem variants melòdi-
ques textuals al Ball de les Cintes 
de la Garriga (ball de bastons amb 
pal de cintes, almenys a les ver-
sions de finals del XIX), al Ball de 
les Gitanes de Castellbisbal, al Ball 
de dames i vells de Reus, al Ball 
dels vells de Sant Feliu de Torelló, 
a quasi tots els Balls de cascavells 
del Bages (com als de l’Ametlla de 
Merola, de Súria, de Castellfollit 
del Boix i de Maians, de Cardona, 
de Sant Mateu de Bages i molts al-
tres) i també altres Cascavells del 
Solsonès, al Ball de Cavallets de 
Sant Feliu de Pallerols (ball d’es-
pases i cavallets, dins la tipologia 
dels balls de lluita), als Balls de 
gitanes de la tipologia de les Es-
polsades d’Argentona i de Premià 
de Dalt, i en algun Ball de moros 
i cristians. Els quaderns dels vio-
linistes o dels organistes en diuen 
a vegades La pitota, i encara tro-
bem aquesta mateixa música en 
manuscrits musicals catalans del 
segle XVIII.

La Dansa de les Atxes ha estat 
molt de moda durant uns quants 
segles, des del Renaixement del 
segle XVI fins probablement ben 

entrat el segle XVIII. La seva difu-
sió notable a tot Europa està docu-
mentada en una infinitat de fonts 
musicals escrites, en unes quantes 

La Dansa de l’Atxa i el Ball del Ciri
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versions coreografiades (en trac-
tats de dansa) i, sobretot, ha deixat 
testimonis vius a la tradició musi-
cal popular i oral a diversos paï-
sos, entre els quals, en particular a 
Catalunya, se’n coneixen versions 
ballades o musicals transcrites per 
les missions de recerca etnomu-
sicològica de finals del segle XIX i 
començaments del XX.

Les fonts documentals més 
antigues ens la presenten com 
un subgènere de l’Alemanda 
(Allemande) dins de la tipologia 
d’aquesta dansa testimoniada en 
els segles XVI i XVII. Té un interès 
específic dins de les formes de 
dansa ja testimoniades al Renai-
xement, perquè a les fonts coreo-
gràfiques del XVI (especialment a 
l’Orchésographie de Thoinot Ar-
beau) és alhora una dansa col·lec-
tiva en rotlle, per parelles dins del 
rotlle i un ball individual.

El dispositiu formal més cor-
rent situa el conjunt de balladors 
en una rotllana tancada que es 
mou segons les unitats de movi-
ment i passes pròpies del branle 
double (seguits a l’esquerra i a la 
dreta alternativament, de manera 
lateral).

Al mateix temps, un ballador 
es desplaça amb seguits a la mane-
ra de l’alemanda (desplaçament 
frontal), amb una atxa encesa a 
la mà (part A), demostrant la seva 

habilitat a la dansa, passejant-se al 
davant de tot el grup de balladors 
i buscant alhora una parella per 
tal de ballar junts més tard, amb la 
torxa o el ciri entre els dos.

La presentació de l’atxa, val 
a dir la invitació del ballador a la 
seva parella, es realitza durant la 
part musical que anomenarem B. 
Es van fent passos o simples per 
al moviment de la dansa: és una 
part molt curta però necessària a 
la funció d’invitació a la dansa i al 
ritual de l’atxa compartida i més 
tard transmesa. Aquesta part B és 
com una mena de rebatut de la ca-
dència.

Un cop formalitzada aquesta 
invitació a la dansa durant B, el 
primer ballador que ha començat 
la dansa balla juntament amb la 
seva parella, agafats de la mà du-
ent tots dos l’atxa encesa i al mig 
del rotlle que també segueix ba-
llant durant tota la part musical C 
(que pot ser una variant musical i 
temàtica de la A).

Durant la tornada a la part mu-
sical A, el primer ballador torna a 
la rotllana, i deixa ballar sola la 
seva parella, que emprarà la mú-
sica A per a passejar individual-
ment, i presentarà un altra vegada 
l’atxa a una nova parella durant la 
part B; ballaran junts durant C, i 
tornar a començar fins que tot-
hom hagi entrat en dansa.

Aquest gènere de dansa ha 
vehiculat molt sovint una funció 
d’Entrada de Ball o de Trenca-
dansa, és a dir, la funció social 
d’un gènere musicocoreogràfic 
destinat a fer entrar a tothom a la 
dansa durant la celebració d’un 
Ball (emprat aquí en el sentit d’un 
grup o societat de persones reu-
nides per a ballar plegats: és una 
pràctica social recreativa i col·lec-
tiva de la dansa), trencant el gel de 
les inhibicions individuals davant 
la mirada del grup o de la comu-
nitat. Té una funció social molt 
clara i és probablement una de les 
raons de la seva fama ininterrom-
puda durant segles.

L’estructura formal de la dansa 
i de la música, en una de les seves 
versions més antigues (1588) és, 
doncs, AABBCC.

L’original de la coreografia i de 
la versió musical de l’Orchésogra-
phie diu:

Ce branle, aultrement appe-
llé le branle de la torche, se dan-
ce par mesure binaire medio-
cre, ainsi & par mesmes pas que 
l’Allemande: Celuy qui le veult 
dancer, prend un chandelier 
avec la chandelle allumee, ou 
une torche ou flambeau, & en 
dançant & marchant en avant 
un tour ou deux par la salle, re-
gardant çà & là celle qu’il veult 

mener, la choisit telle que bon 
luy semble, & dancent par en-
semble quelque petit espace de 
temps. & en fin la colloque & 
laisse seulle au bout de la salle, 
& faisant la reverence, luy don-
ne en main le chandelier, torc-
he, ou flambeau, & en dançant 
se retire en sa place: La Damoi-
selle tenant le chandelier, faict 
comme elle a veu faire au jeune 
homme, & en dançant, en va 
choisir quelque aultre, auquel 
en fin, aprez l’avoir mis en sa 
place, elle donne le chandelier, 
& ainsi consequemment s’ap-
pellent a ceste dance les uns les 
aultres.

Traducció de la descripció:
“Aquesta dansa, també cone-

guda com a Branle de la Torche 
(Dansa de l’Atxa o de la Torxa), 
es balla en temps binari mediocre 
(cf.”mediocre” és una indicació de 
tempo “moderat”, “mitjanament 
ràpid”), tal com es balla i es fan 
les passes de l’Alemanda: el qui 
la voldrà dansar, agafarà una atxa 
encesa o una torxa i, ballant i ca-
minant endavant fent una volta o 
dues a la sala, mirant ençà i enllà 
amb quina parella voldrà portar 
(menar) la dansa, escull la que 
li sembla millor. Després ballen 
junts durant un cert temps, i al final 
la col·loca i la deixa sola en un cap 
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de la sala, i, fent-li la reverència, li 
dona a la mà l’atxa, i es retira al seu 
lloc (dins de la rotllana). La dama, 
duent l’atxa, fa tal com ha vist fer a 
l’home sol abans, i ballant, va a es-
collir-ne un altre, al qual, després 
d’haver ballat amb ell (en el lloc 
que ella ocupava abans), acabarà 
donant l’atxa. I així es va seguint, 
convidant-se successivament a 
ballar els uns als altres.”

La música  
de la Dansa de l’Atxa

Des de les versions més anti-
gues que coneixem, les del segle 
XVI, fins a les més tardanes, que 
són les recollides com a materials 
de la tradició oral pels folkloristes, 
la música de la Dansa de l’Atxa 
segueix de manera quasi sempre 
literal el moviment harmonico-
melòdic del Passamezzo, en la 
seva versió principal, que és el 
Passamezzo antico i la seva vari-
ant coneguda com a Romanesca, 
seguint la denominació corrent 
del segle XVI.

Les versions documentades 
són tal vegada només melòdiques, 
a dues veus, a quatre veus..., però 
en tots els casos s’explicita musi-
calment o se sobreentén el model 
del tenor melòdic, o del basso osti-
nato, que el fraseig harmònic del 
Passamezzo genera.

Això vol dir que se sobreen-
tén que els músics, en tocar per 
a la Dansa de l’Atxa, ornamenten 
i citen més o menys literalment 
alguna de les versions melòdi-
ques del Passamezzo, citant la 
veu de superius (soprano o tiple), 
de tenor o de baix, o una versió 
de concepció més “harmònica” 
(com a les transcripcions més tar-
danes del XVII o del XVIII). Sobre 
un material musical o altre, que 
serveix de referent, ha estat sem-
pre costum d’ornamentar, glosar, 
disminuir les notes llargues en 
passatges de notes curtes, seguint 
els cànons de l’ornamentació, la 
glossa, la recercada, que de fet són 
les vies d’aprenentatge dels meca-
nismes interpretatius de la impro-
visació que preserva sempre una 
referència —explicitada o no— al 
tema principal.

La Dansa de l’Atxa no és l’únic 
gènere de dansa que es constru-
eix per tradició sobre el tema del 
Passamezzo, però n’és el que en fa 
una adaptació més clara a la for-
ma musicocoreogràfica i de tem-
po de l’Alemanda.

Es coneixen múltiples versi-
ons de la música del Passamez-
zo, adaptat a les tipologies musi-
cocoreogràfiques dels gèneres de 
les danses següents: Pavana, Ga-
llarda, Passamezzo (pròpiament 
dit, en tant que gènere de dansa), 

el Passemezzo d’Angleterre, d’Ita-
lie, du Roy (tots aquests són vari-
ants de la Pavana), i també com 
a Saltarello (Corranda) o com a 
ballet amb una coreografia fixada 
per un mestre, com el Ballo del 
Fiore.

Observem que, en un procés 
molt comú a les dinàmiques de 
transmissió oral de la música, 
qualsevol variació melòdica sobre 
un tema pot quedar més o menys 
fixat o cristal·litzat en una tradició 
local, en una versió de referència, 
en una funcionalitat específica. I 
així és com ben sovint els folklo-
ristes n’han deixat testimoni: sen-
se saber si era o no variació —o 
ornamentació— d’un tema més 
universal i més antic del que es 
pensaven, en deixen constància 
de “localisme” o de “particulari-
tat” específica a un lloc, un ús, una 
pràctica suposadament folklòrica. 
Quan de fet, el que es descriu està 
fortament marcat pel context i el 
format de l’enquesta folklòrica.

Comparant ara directament 
les fonts documentals històriques 
d’aquest gènere (segles XVI, XVII i 
XVIII), i les fonts etnogràfiques ela-
borades des del segle XIX a Catalu-
nya, no és pas una casualitat que 
l’estructura d’aquest tema musical 
del Passamezzo i que les coreo-
grafies més antigues d’aquest gè-
nere marcat per la mecànica dels 
“relleus i constitució” de parelles, 
ritualitzat dins d’un moviment 
col·lectiu a la rotllana, hagin tin-
gut una presència tan remarcable 
a la tradició popular catalana dels 
balls de pabordes, de majorals o 
de relleus de càrrecs de confraries 
dedicades a devocions particu-
lars. En els Balls del Ciri i també 
en alguns Balls de Morratxes es 
visibilitza davant de la comunitat 
aquest relleu anyal de càrrecs, tal 
vegada amb traspàs real d’un ob-
jecte simbòlic, una morratxa o un 
ciri, és a dir, una atxa. I la música 
és ben sovint una variació sobre el 
tema de la Dansa de l’Atxa.



Un cop més, pensem que el 
coneixement documentat i prac-
ticat de les formes de la dansa 
antiga ens informa a Catalunya 
de la relació pregona que allò que 
considerem identitari i específic 
a la tradició popular no és més 
que pervivència —remarcable, 
però normal— de formes cultu-
rals molt més àmplies i antigues, 
que no es poden considerar si no 
es relacionen entre ells àmbits de 
pràctica diversificada, com ara els 
cultes, els populars, escrits, orals, 
acadèmics, de mestres de dansa… 
Totes aquestes categoritzacions, 
al cap i a la fi, són artificials per-
què han estat generades en èpo-
ques molt diverses, i comporten 
sense explicitar-ho esquemes cul-

turals i intencions ideològiques 
que, si els reunim tots de manera 
indiscriminada, acaben sent in-
compatibles i contradictoris. És el 
cas de les distincions ideològiques 
exagerades entre popular i culte, 
entre transmissió oral mitificada 
i transmissió acadèmica o escri-
ta també mitificada, o entre usos 
culturals, oficis i funcions massa 
compartimentats a la societat. La 
recerca ens confirma que aquests 
paradigmes no funcionen gens 
quan estudiem la dansa i les seves 
músiques des d’un punt de vista 
històric i alhora concret, tant a Ca-
talunya com arreu.
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