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I organitzen l’espai i l’esvaloten i el tornen en ordre per capgirar-lo de nou, amb tal rapidesa que els ulls 
veuen taques morades, blanques i verdes desplaçar-se talment espurnes d’un castell de foc perfecta-
ment sincronitzat.

estrelles, ponts, encreuaments de mocadors, torre, pilars, repic de castanyoles… només una mirada 

Ball de Valencians de Tarragona un dels balls més espectaculars de la nostra cercavila. Acosteu-vos al 

i ferm.

Si passes els fulls de pressa veuràs 
el Ball de Valencians com fa 

la Torre!
E
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1. EL QUADERN

al Ball de Valencians de Tarragona. Ens complau tornar-vos a lliurar aquest quadern que mostra, any 

Agraïm, també, l’interès i la bona acollida que tenen aquestes guies didàctiques entre els escolars i els 

-
tura, que, usats pedagògicament i adequada, esdevenen potents agents educadors i sociabilitzadors. 

-

Santa Tecla és una festa popular, dels ciutadans, de totes les persones que viuen o són a Tarragona 
aquells dies. Ens agradaria, també, que el treball encetat a l’escola o a l’institut s’escampi i arribi a 
casa, provoqui curiositat, es visqui al carrer i esdevingui participació en els diversos actes de la Festa 

-
cle i espectadors en els protagonistes de la festa. El Seguici, sobretot per als més menuts, és emoció, 

tots aquestes vivències al carrer, que són les que fan que la festa emocioni i impacti de debò. I aquest, 

sentin com seva, s’interessin per ella i l’estimin.

Tarragona arreu del món. I a ells, també, va dedicada aquesta obra.

-

-

de DVD on trobareu enregistrada la música i la dansa, a més de tots els recursos d’imatge de la guia, 
per tal que, si voleu, elaboreu vosaltres el vostre propi material.

-
saltres.
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5. EL BALL DE VALENCIANS A L’ESBART 
SANTA TECLA

El Ball de Valencians és una dansa itinerant que s’adapta molt bé a cercaviles i processons. En aques-
ta dansa saltada destaca la construcció d’una torre al mig del ball i l’ús d’un mocador com a element 

-

-

1

Va ser presentat a la ciutat el 17 de setembre a l’Antic 

-

-
lesc. Dels diferents balls de Valencians a Tarragona, no 

balls amb parlaments o amb diable, i amb aquest esperit 
es va recuperar a Tarragona.

-

L’entrada

Les passades i encreuaments

Les contradanses de mans i molinets

La torre

Els ponts

L’estrella de quatre

La cadena o villano

La creu caminant

1 BERTRAN
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-
ció i l’adaptà a la música de Las Torres

jinete, nom que també 
donava el Ball de Valencians d’Arbeca al ballador que coronava la torre.2 Tampoc anomenen especi-

posició dins el ball. 

6. EL BALL DE VALENCIANS DE TARRAGONA 
AL CARRER

ocasions. Durant l’any acostuma a fer les sortides pròpies de l’Esbart, segons la programació de cada 
temporada.

1.

2.

3.

4. El Ball de Bastons

5. El Ball de Valencians

22 de setembre, el Ball de Valencians surt dins el Seguici, en cer-

Font, fan la primera tanda de lluïment.

El dia 23 de setembre, diada de Santa Tecla

Tanda de lluïment

Processó de Santa Tecla

Darrera tanda de lluïment

2 BOFARULL
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7.2. ABILLAMENT

gran blanc de forma triangular que poden lli-

-

Marco, l’any 1786.
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9. EL BALL DE VALENCIANS. FITXA TÈCNICA

Etimologia

Referència històrica
Fins que no apareguin noves dades, les que tenim informen que el primer Ball de Valencians docu-

-

d’avui d’una colla autòctona tarragonina data del 1706, del gremi de fadrins menestrals.

Els picarols en molts balls tenien la funció màgica de prevenció contra els mals esperits.
La barretina musca la duien com a signe de distinció els senyors i els amos.
L’armilla s’inspira en el color de l’oliva, tan cultivada a les nostres contrades.

Membres de la colla
Vuit balladors.

Agrupació/entitat:

43080 Tarragona 

estecla@estecla.cat
valencians@estecla.cat

Artistes
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10. LA DANSA

10.1. DESCRIPCIÓ DE LA COREOGRAFIA

10.1.1. Punts:

Pas de Valencians: pas amb el peu esquerre, amb elevació simultània del genoll dret, impuls10 i salt 

elevació simultània del genoll esquerre, impuls i salt sobre el peu dret, pas amb el peu esquerre, pas 
amb el peu dret, 

Pas de Valencians, variant: per tal de donar vistositat i velocitat a l’evolució, de vegades el pas de 

Punt saltat:
immediatament per continuar el punt amb l’altre peu. La pulsació és binària.11

terra.

Caminar

10.1.2. Els blocs del Ball de Valencians de Tarragona:

BLOC 1. ENTRADA

Posició inicial: Filera de parelles .

Els balladors porten un braç doblegat amb la mà a 
la cintura. El braç solt és el situat a la part interior 
de la parella. Duen les castanyoles lligades al dit 
del mig de cada mà.

Punt:

Evolució: -
ra de parelles. Els balladors es desplacen, man-
tenint la formació, des del lloc de sortida12

ocupar el centre de l’espai de ball.

 Filera de parelles .

Música:

10

11 SAC DE DANSES Rístol. Ed. Altafulla, p. 21 i 22.
12 El lloc de sortida pot ser visible o no per part del públic assistent.

E
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10.2. BALLAR

-
cera.

les passades i els encreuaments. La contradansa de mans, l’estrella de quatre i l’estrella gran tenen 

criteri del mestre la conveniència i la possibilitat d’aquest treball.

A mode indicatiu, creiem que el Ball de Valencians de Tarragona pot estar a l’abast dels alumnes a par-

que tinguin els alumnes.
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10.3. PROPOSTES DE TREBALL

BLOC 1. ENTRADA

Coneixements previs necessaris: que els 
alumnes sàpiguen desplaçar-se endavant 

-
lles i que tinguin automatitzat el pas de Valen-
cians.

-
relles

 Desplaçament lliure per l’espai en disposició 
de parelles, seguint la pulsació d’una música 
binària.

 Desplaçament endavant, en parella, seguint 
un recorregut concret marcat amb anterioritat 
per part del mestre, sincronitzant la pulsació 
d’una música binària.

2. Aprendre l’anomenat pas de Valencians

a)

     

ritme es comença un cop amb el peu dret, un cop amb el peu esquerre. Aquesta alternança d’accents pot pro-

b) Aprendre a saltar sobre el propi peu.
Impuls, salt, recolzament suau del peu enlairat a terra i caiguda en temps fort sobre l’altre peu. El 
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11. PROPOSTA DIDÀCTICA

Tarragona.

-

EDUCACIÓ INFANTIL

ÀREA 1. DESCOBERTA D’UN MATEIX I DELS ALTRES

1.1. Autoconeixement i gestió de les emocions

Joc de representar el Ball de Valencians.

peces de vestir que no pertanyin al Ball de Valencians.

-
denya de vetes, polaines, cascavells…

1.2. Joc i moviment

-
cians.

–

de les peces de roba.
–
–
la barretina, del serrell, de la camisa…
–
–
diferències.
– -

EDUCACIÓ INFANTIL
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EDUCACIÓ MUSICAL I DANSA. CICLE MITJÀ

1.
vent-fusta i de vent-metall.

2.

3.

EDUCACIÓ MUSICAL I DANSA. CICLE SUPERIOR

1.

2.

3.
les similituds i les diferències.

4. Escriptura d’una lletra per a la música del Ball de Valencians.

5. Les torres

6. -
truments.

7.
de Valencians.

8.

9.
mantenint el ritme. Edició de la partitura amb un editor informàtic.

EDUCACIÓ SECUNDÀRIA

LLENGÜES I LITERATURA

1. -

2. sudokus

3. Ball de Valencians esdevé sinònim 
de castells

4. Al ballador que corona la torre se l’anomena jinete

EDUCACIÓ SECUNDÀRIA
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