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No hi ha dubte que, en les albors del segle XXI, estem assistint a un procés 
substancial de transformació en l’àmbit del que coneixem com a cultura tradicio-
nal. Jo diria que som testimonis d’excepció d’un canvi les conseqüències del qual 
podem intuir però no concretar. No es tracta, en cap cas, d’una premonició apoca-
líptica, com alguns endevins van pronosticant des de fa més d’un segle, que auguri 
la desaparició de les formes populars de la cultura; no, parlem d’un canvi essen-
cial motivat per les mudances socials i les novetats tècniques i tecnològiques 
que, des de fa uns quants anys, són presents al pas quotidià dels nostres dies. 
Quines seran les conseqüències d’aquest procés? Sens dubte, la desaparició de 
formes consubstancials a la tradició oral —en perdre el caràcter utilitari que les 
mantenia vives o, almenys, latents, estan condemnades a la seva mort— i l’apari-
ció de noves manifestacions que troben, en la virtualitat postmoderna, el curs més 
adequat per a la seva difusió i pervivència: el cas d’Internet i els relats de tot tipus 
—llegendes urbanes, rondalles, remors, històries truculentes, ficcions de diferent 
caràcter...— que es divulguen a través seu és paradigmàtic.

Canvia l’entorn i canvien, evidentment, els usos i costums. I necessitarem una 
perspectiva diacrònica per poder analitzar-ho amb rigor i clarividència. Mentres-
tant, assistim —entre expectants i sorpresos— als avatars del temps: un temps 
futur que se’ns ha fet present sense percebre-ho. 

La cultura tradicional —el folklore: m’agrada especialment aquest vocable, 
en l’accepció encunyada en un ja molt llunyà 22 d’agost de 1846 per William J. 
Thomson en The Ateneum, pel seu suggeridor significat, ja que cultura popular, i no 
una altra cosa, és el seu sentit primigeni— és matèria viva que sustenta, com la 
cultura llibresca o la il·lustració acadèmica, la nostra pròpia condició d’éssers hu-
mans. Quan es fossilitza i perd la pulsió vital, deixa de ser folklore per ser història 
o arqueologia. Quan es reconstrueix artificialment, és a dir quan descol·loquem la 
seva essència primera o ressuscitem el seu cadàver com si de Llàtzer es tractés, 
som davant d’un altre fenomen, complex i controvertit, que alguns denominen 
folklorisme. La relació folklore-folklorisme és paral·lela a la que establim entre tra-
dició i tradicionalisme. Comparteixen l’ètim però la seva càrrega de significat és, 
en bona mesura, antitètica. El folklorisme és la falsificació del folklore com el tra-
dicionalisme és la reducció de la tradició, realitat viva en constant canvi evolutiu, 
a pastura per a lepidòpters i matèria per a entomòlegs, i molt freqüentment amb 
una càrrega ideològica conservadora, quan no obertament reaccionària, en la que 
es recorre com a lema a l’aforisme de Manrique “cualquiera tiempo pasado fue 
mejor”. No és el moment d’aprofundir en això, però sí de deixar oberta una finestra 
per a la reflexió. Obrim els seus finestrons. 

 Sobre tradició i folklore
AMAG (Ad maiorem angeli gloriam)
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Ramón García Mateos

En aquestes circumstàncies, davant d’aquest encreuament de camins que 
s’ofereix als nostres ulls com un interrogant, l’Àngel Vallverdú ens fa entrega 
d’aquest estudi, en forma de llibre amb títol líric i evocador, sobre el ball de bas-
tons a Cambrils. Oportú i rigorós. Rigorós perquè l’Àngel és un profund coneixedor 
del tema, tant com a estudiós —el seu llibre, Les músiques de ball de bastons i el 
seu context, així ho demostra— com en el seu vessant de flabiolaire, que, a més, 
ha dedicat temps i esforç a l’acompanyament del ball de bastons. I oportú perquè 
encara som a temps de recollir testimonis directes dels qui van ser, i són, artífexs 
de la tradició, de determinades expressions de la cultura popular que avui agonit-
zen —vull que s’entengui en el sentit unamunià— o es troben immerses en aquest 
canvi que anteriorment comentàvem. 

A més, el cas del ball de bastons —en altres llocs dansa d’espases, de pals o, 
simplement, paloteos— és singularment interessant. Es tracta d’una dansa ritual, 
estesa gairebé per tot Europa, que enfonsa les seves arrels en la nit dels temps, i 
ens remunta a un passat, gairebé mític, guerrer i agrari. I han d’emparentar-se, evi-
dentment, amb cultes pagans, encara que etnògrafs, antropòlegs i folkloristes no 
es posen d’acord sobre les seves arrels: la idea més generalitzada, fa uns quants 
anys, era donar a aquests balls un caràcter guerrer, així el seu origen estaria en 
les danses d’espases, d’origen megalític i significat medicinal o curatiu. Però cada 
vegada s’imposa més emparentar-les amb ritus agraris ancestrals, i atribuir-los 
qualitats propiciatòries i de fertilitat. També hi ha hagut diferents opinions sobre 
la procedència d’aquests balls, tal com avui els coneixem a la península Ibèrica: 
per a uns, tenen en el seu origen un caràcter religiós i s’inicien amb les prime-
res processons del Corpus Christi, festivitat que va ser instituïda per Urbà IV en 
1264, i que es veieren posteriorment més arrelats amb l’aparició i el floriment 
de nombroses confraries que van introduir les danses a les seves festes; segons 
altres, el seu origen és molt més antic i es remunta a l’arribada dels celtes a la 
península, més concretament a la tribu dels vacceus, i els associen amb els seus 
balls guerrers; la tercera teoria, que complementaria l’anterior, és que els balls de 
bastons es remunten a la civilització grega, i els relaciona amb danses pírriques 
o de soldats novells —això justificaria que tradicionalment els dansaires fossin 
sempre homes—, i arribarien a la península amb els vacceus i es cristianitzen amb 
les primeres processons del Corpus —llavors seria quan apareixen les vestidures 
blanques. Sigui com fos, és un exemple més que el folklore, com va demostrar 
Prop amb els contes populars, és universal i tendeix sempre a relacionar-se amb 
les grans preocupacions de l’ésser humà, encara que moltes vegades en desco-
neguem l’origen i donem explicacions localistes i tergiversades. 

Ja hem apuntat que la superposició de ritus i celebracions que comporta el 
calendari litúrgic cristià uneix, en un moment determinat, el ball de bastons a 
determinades festivitats religioses, la qual cosa esbiaixa el significat primer i sim-
bòlic de la dansa. En els últims anys, el quart de segle que ens precedeix, hem 
assistit a una revitalització —que en alguns casos podríem qualificar de reinven-
ció— del ball de bastons en tota la geografia espanyola i molt especialment en 
terres de Catalunya. Tot un panorama complex, heterodox i apassionant que l’Àn-
gel Vallverdú desgrana i estudia, amb fondària i encert, en aquestes pàgines. El 
fet, a més, de cenyir-se a una realitat concreta, la del ball de bastons a Cambrils, li 
permet simultanejar un enfocament genèric i clarificador amb un procediment con-
cret i minuciós, que propicia alhora el desenvolupament analític i sintètic del tema. 
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Pròleg

I, així mateix, a nosaltres, com a lectors, se’ns ofereix una perspectiva històrica, 
diacrònica, i una mirada sincrònica, puntual i contemporània. 

En definitiva, un llibre esplèndid des del punt de vista de la investigació i el 
coneixement del folklore que, a més, està escrit amb aquesta passió contagiosa 
que tan sols són capaços de transmetre els qui viuen la tradició com amants 
enamorats.

Ramón García Mateos
Cambrils, gener de 2008
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Introducció

Les festes populars són una part essencial de les petites històries quotidianes 
que conformen l’existència dels éssers humans. Cert és que per si mateixes no 
provocaran directament un canvi de règim ni giravoltaran l’estat econòmic d’un 
país, però convé no oblidar que són part importantíssima d’una comunitat huma-
na. Juntament amb altres elements seran pal de paller per conformar el caràcter 
d’aquesta comunitat tot convertint-se en un retrat força fidel de la forma en què 
viu el lleure i exterioritza la seva espiritualitat.

Aprofundint en el corpus de les festes populars, els coneguts com a elements 
festius seran la punta de llança de la unió entre allò que és profà i terrenal amb 
allò que és diví; la magnífica conjunció del gust per un espectacle que la con-
suetud ens ha fet arribar com una distracció mundana però que arrenca d’uns 
neguits inspirats per allò inabastable per la ment humana, transcendint totes les 
vicissituds imaginables amb què la història els ha castigat o, simplement, els ha 
transportat.

A Cambrils, a dia d’avui, l’element festiu viu —això és, que continua existint 
per la pròpia voluntat del poble— més antic és el ball de bastons. En efecte, les 
dades aportades per Ignasi Martí Estrada en el marc de les IV Jornades d’Estudi 
i Treball sobre el Ball de Bastons que tingueren lloc el maig de 2005, ens diuen 
que per la festa major de la Immaculada de 1907 (ja ha fet 100 anys) hi hagué un 
ball de bastons.

La proximitat d’aquesta data centenària fa que sigui el moment idoni per portar 
a terme un estudi sobre aquest element festiu, el qual, tot sigui dit, ha tingut una 
existència intermitent però que ha deixat, i continua deixant, una petjada important 
en el patrimoni cultural immaterial cambrilenc.

El Ball de Bastons de Cambrils és un cas prou curiós dins d’un marc ampli com 
és el del ball de bastons en general. Bé és cert que molts balls de bastons tenen 
característiques comunes per afinitat geogràfica, però que una colla situada tan 
a prop de la costa com és la cambrilenca tingui tant a veure amb unes altres de 
l’interior, en aquest cas Montblanc i l’Espluga de Francolí, ja no és tan normal.

Les circumstàncies de l’arribada del ball de bastons a Cambrils, com a la resta 
de llocs, tenen molt a veure amb cada situació social, política i econòmica. És cert, 
sabem que l’arribada de dues persones procedents de Montblanc va propiciar que 
aparegués aquesta dansa, però convé preguntar-se quines van ser aquelles cir-
cumstàncies que els van fer venir i que, en conseqüència, van fer que la formació 
cambrilenca mantingués les característiques de la Vila Ducal.

Més enllà d’aquell moment primigeni, serà molt important de veure quines 
són aquestes circumstàncies a cada moment de la intermitent història del ball de 
bastons cambrilenc per entendre com han esdevingut els moments clau: organit-
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zació, dissolució, reorganització, pertinença a altres entitats, entrada de la dona… 
És públic i notori que res succeeix perquè sí, sinó que el món que envolta aquest 
element festiu propicia que les coses passin d’una manera o una altra.

Així doncs, ja us haureu adonat que, més enllà de fer una descripció formalista 
d’allò que és, i que ha estat, el ball de bastons a Cambrils interessa veure com 
la manera de fer de cadascun dels actors d’aquesta gran obra, que són cent anys 
d’història, han influït en el seu transcurs. Per això han estat importantíssimes les 
prop de cinquanta entrevistes realitzades a bastoners, exbastoners, músics, fami-
liars dels anteriors o persones que he pensat que tenien alguna cosa per explicar. 
A tots ells el meu més sincer agraïment per haver-me obert les portes de casa 
seva i haver-me confiat tantes i tantes hores d’intimitats i de vivències.

Naturalment, la descripció formal de la manifestació festiva pròpiament dita 
constitueix el nucli del treball, de la qual intento recollir-ne les dades i analitzar-les 
amb esperit crític, oferint-les de manera entenedora. A més, considero essencial 
haver-ne pogut comparar les característiques amb les dels altres dos balls de 
bastons que tenen característiques similars i que continuen en actiu: Montblanc 
i l’Espluga de Francolí. Aquesta comparació permetrà veure com, a partir d’un 
model comú, cadascun d’aquests evoluciona al llarg dels anys de manera diferent, 
això sí, mantenint aquestes característiques comunes.

Per poder descriure tot això he hagut d’observar, amb la sort que ho he fet amb 
una doble mirada. Per un costat la de l’aprenent d’investigador que encuriosit mira, 
pregunta, es pregunta i escolta; allò que en argot etnomusicològic s’anomena out-
sider, mentre que per l’altre costat he fet el mateix però des de la perspectiva que 
em donen dotze anys d’exercir com a flabiolaire del Ball de Bastons de Cambrils, 
que, també en argot etnomusicològic s’anomenaria insider o, el que és el mateix, 
aquell que ho viu des de dins. Que ningú em malinterpreti, ni sóc etnomusicòleg ni 
aquest estudi vol ser un producte d’aquesta disciplina.

Amb aquest treball es pretén també anar omplint el buit que existia fins ara 
quant a obra escrita sobre els balls de bastons des d’una òptica local però amb 
voluntat clarament universalista. Llunyana queda l’obra “Lo ball de bastons en 
Lérida” de Fernando Tarragó Pleyán, predecessora d’estudis posteriors certament 
recents com els portats a terme per Aureli Capmany Farrés a Gelida, Robert Rovira 
Ferré i Esteve Cruanyes Oliver a l’Arboç, Xavier Orriols Sendra a Vilanova i la Geltrú, 
la Colla Gran a Sant Pere de Ribes, el Ball de Bastons de les Roquetes a la mateixa 
població, diversos autors a Masquefa o Roser Reixach Brià a Prats de Lluçanès, 
que a poc a poc van omplint el buit que he esmentat a l’inici d’aquest paràgraf.

Per cloure aquesta breu introducció m’agradaria fer palès que si bé he intentat 
donar tanta informació fiable com ha estat possible, en cap cas aquest estudi 
pot ser considerat com a tancat i definitiu. Ans al contrari, és més que probable 
que, gràcies a investigacions i publicacions posteriors, apareguin noves dades que 
permetin donar llum a aspectes que aquí poden haver quedat foscos o que en 
desmenteixin alguna suposició.
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Cambrils

El terme municipal de Cambrils està situat a la comarca del Baix Camp, dins 
d’allò que es coneix com a Costa Daurada, té una superfície de 34,76 km² i s’es-
tén en una franja irregular de 9 km de costa.1 Limita amb els termes municipals 
de Mont-roig del Camp, Montbrió del Camp, Vinyols i els Arcs, Riudoms, Vila-seca i 
Salou. Es caracteritza per un clima temperat, de tipus mediterrani litoral típic, amb 
estiu càlids i eixuts i hiverns suaus.2

Sobre l’origen del topònim Cambrils trobem diverses teories. La primera pro-
pugna que prové d’un assentament berber anomenat Qamrila, mentre que la sego-
na diu que provindria d’un derivat del llatí camara/camera més el sufix –ile.3

L’escut actual de Cambrils és tallat i coronat amb una corona comtal, fons d’or 
amb quatre barres de gules corresponents a la Casa de Barcelona, amb una faixa 
d’atzur horitzontal al centre de la qual hi ha un gos. Sostenen l’escut dos lleons 
també coronats.

Els referents més antics de poblament humà trobats al terme datarien del Pa-
leolític mitjà. Hi ha possibilitats que l’actual construcció del castell de Vilafortuny 
s’aixequés sobre edificacions iberes. Són notables les restes romanes trobades a 
la vil·la romana de la Llosa, com també romanes són les restes funeràries prope-
res al barri de la Parellada, la vil·la romana dels Tallats, la de Mas d’en Bosch o els 
enterraments dels jardins de l’ermita de la Mare de Déu del Camí.4

A l’època medieval, concretament el 3 de setembre de 1152, el comte Ramon 
Berenguer IV va redactar carta de població en què feia donació de Cambrils a 
Ponç de Regomir. El nucli poblacional originari estava situat a la dreta de la riera 
d’Alforja, a un quilòmetre de la costa. La dependència real fa que el 1206 estigui 
documentada la celebració del mercat i la Fira de l’Ascenció i a finals del segle XIII 
ja es comencin a construir les muralles.5

Ja el 1640 ocorregué un dels episodis més sagnants de la història cambrilen-
ca. Parlem del setge ocorregut durant la campanya militar del rei Felip IV contra 
Catalunya, el qual es va saldar el 16 de desembre amb el degollament de set-cents 
homes i amb el baró de Rocafort, Jacint Vilosa i Carles Bertolà, juntament amb 
els jurats i el batlle de Cambrils penjats als merlets de les muralles. Per a major 
vergonya, el batlle (amb la maça) i els jutges foren vestits amb les respectives gra-

1 Martí Estrada, I. Cambrils. Valls: Cossetània Edicions, 2004, 100 p. ISBN 84-9791-085-0.
2 Ídem.
3 Ídem.
4 Ídem.
5 Ídem.
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malles. Els assetjats supervivents foren enviats a galeres i, després del saqueig, 
la muralla principal fou enderrocada i la torre major dinamitada.6

És durant el segle XVIII quan apareixerà un petit nucli de població a l’esquerra 
de la riera d’Alforja, a tocar de la mar i de la torre de guaita,7 embrió del que ac-
tualment es coneix com a Port de Cambrils, també conegut com a barri de la Platja 
o de la Marina.

Ja al segle XIX, concretament el 1843, els termes de Vilafortuny, la Plana, els 
Teixells, Mas d’en Bisbe i Vilagrassa passaran a formar part del de Cambrils. A 
final d’aquest segle es va construir el conegut Parc Samà, propietat de l’indiano 
Salvador Samà, marquès de Marianao.8

L’entrada al segle XX portarà un increment de població gràcies a una alta na-
talitat i reducció de la mortalitat, a més de la vinguda d’immigrants procedents 
d’altres llocs de l’Estat espanyol.9 Com la resta del país, Cambrils va patir els 
efectes de la guerra civil espanyola de 1936 a 1939, amb els consegüents assalts 
a edificis religiosos, assassinats de clergues, marxa d’homes al front, mort i fam, 
igual com va patir les penúries de la postguerra i la repressió franquista.

A final dels anys cinquanta del segle passat Cambrils comença a viure una 
transformació progressiva i radical gràcies, principalment, a l’aparició del turisme. 
En efecte, es passarà dels dos nuclis urbans tradicionals (la Vila i la Platja) a 
l’aparició de nombroses urbanitzacions (majoritàriament localitzades a la vora de 
la costa) i nous barris com poden ser l’Eixample, la Parellada, Vilafortuny, la Llosa 
o Nou Cambrils. Així mateix la població anirà augmentant quasi de manera expo-
nencial gràcies, també, a la vinguda de gran quantitat d’immigrants no només de 
Catalunya i l’Estat espanyol sinó també de molts altres indrets del món, arribats en 
les darreres onades migratòries. Així doncs, tenim que, segons el cens de població 
de 2001, a Cambrils hi ha 21.000 habitants,10 però si fem cas a la premsa local, 
la qual cita fonts municipals, a hores d’ara ja sobrepassa els 30.000.11

Durant segles l’activitat econòmica principal de la població ha sigut l’agricultu-
ra, sobretot de conreus de secà que han anat evolucionant durant el segle XX cap 
al regadiu i l’horta. Ha tingut importància també el sector pesquer. Com ja s’ha 
apuntat abans, la influència del turisme de quaranta anys cap aquí ha sigut deter-
minant, ja que ha passat a ser l’autèntic motor econòmic de la població que ha 
potenciat, especialment, el sector serveis, i ha deixat en un segon pla les activitats 
econòmiques tradicionals. Igual que a la pràctica totalitat del territori català, en 

6 Ídem.
7 Ídem.
8 Ídem.
9 Ídem.
10 INE [en línia]: Instituto Nacional de Estadística. Censos de Población y Viviendas 2001. Resultados 

definitivos. http://www.ine.es/censo/es/listatablas.jsp?table=tablas/provincial/43/P1.html. [Consulta: 13 
setembre 2007]

11 “Cambrils sobrepassa els 30.000 habitants censats”. Revista Cambrils Diari Digital [en línia]. 
[Cambrils: Revista Cambrils] (19 abril 2007). Publicació diària no seriada. Accés a través del dia de 
publicació de l’article o cercant paraules clau. http://www.revistacambrils.com. Arxiu de tots els articles 
publicats al diari electrònic. http://www.revistacambrils.com/index.php?c_noticia=3383. [Consulta: 13 
setembre 2007]
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els darrers anys ha agafat protagonisme la construcció, així com també ha anat en 
augment la indústria, tot i que a un ritme molt inferior.12

Aquesta estructura econòmica tradicional a la qual he fet referència al paràgraf 
anterior i, per descomptat, la configuració urbanística de la població han condi-
cionat de manera important el panorama festiu cambrilenc. Vegem, doncs, com les 
festes se celebraran en funció d’un patronatge comú a la població o bé estaran 
condicionades a un patronatge territorial o gremial. Seguint el calendari trobarem 
en primer lloc les festes de Sant Antoni Abat (17 de gener), celebrada de manera 
especial pels pagesos i, en conseqüència, al nucli de la Vila, tot i que dins del calen-
dari ofi cial no té consideració de festiu local. El Carnaval (avui sense celebració a 
Cambrils) i la Setmana Santa seran festes comunes per a vileros i mariners,13 igual 
que ho és la Fira, avui coneguda com a fira multisectorial i, anteriorment, coneguda 
com a Fira de l’Ascensió, que normalment té lloc el primer cap de setmana de juny. 
Sant Pere (29 de juny) és patró dels mariners (en aquest cas com a ofici) però el dia 
és declarat festiu a tot el municipi. Igualment patrona dels mariners i venerada pels 
habitants de la Platja és la Mare de Déu del Carme (16 de juliol), tot i que aquest 
dia tampoc no és considerat com a festiu. El 8 de setembre té lloc la festa major de 
la Mare de Déu del Camí, amb gran veneració per part de tots els cambrilencs sen-
se distinció d’ofici ni de lloc de residència. Clou el panorama festiu la festa major 
de la Immaculada Concepció o de la Puríssima (8 de desembre), generalment més 
celebrada a la Vila però patrona de Cambrils des del segle XV.14

Dins d’aquest panorama festiu cal també fer esment de les festes de barri, 
conegudes popularment i de manera genèrica com els barris. Hi ha constància 
documental de la seva existència ja a principi del segle XX. Tenien lloc durant la 
vuitada de Corpus i anaven enllaçant el final de la festa d’un dels barris amb l’ini-
ci del que el succeïa. Com és lògic, la seva celebració quedava circumscrita als 
carrers i places de la Vila però també n’hi va haver a la Platja. Interessant és un 
acord municipal de 17 de juliol de 191615 que estableix l’ordre en què han de tenir 
lloc les esmentades festes de barri. Aquesta, diguem-ne, festa major domèstica ha 
tingut alts i baixos al llarg del segle i quedà aturada entre els anys cinquanta del 
segle passat fins 1979, any en què el barri de l’Eixample prengué el testimoni tot 
celebrant unes festes de barri que, en algunes ocasions, va rivalitzar en esplendor 
amb les mateixes festes majors organitzades pel govern municipal. Tant d’aquests 
com dels barris que tenien lloc al carrer Major ens n’ocuparem més endavant, ja 
que tenen una relació intrínseca amb el ball de bastons a Cambrils. Avui dia tenen 
lloc les festes de barri al barri antic, celebrades unitàriament i no pas per sectors 
com abans, com continuen les del barri de l’Eixample, així com a urbanitzacions i 
barris de nova creació que han decidit en els darrers anys de celebrar-ne. Seria el 

12 Per il·lustrar aquestes afirmacions recomano:
Bertran Cuders, J. Aspectes sòcio-econòmics del segle XIV i inicis del XX a Cambrils.Tarragona: Edicions 

El Mèdol, novembre 1992, 128 p. (Col·lecció Fòrum núm. 3). ISBN 84-86542-63-4. 
Esporrín Pons, M.M. Evolució sòcio-econòmica de Cambrils: 1930-1981. Cambrils: Ajuntament de 

Cambrils, desembre 1988, 131 p. ISBN 84-86769-05-1.
13 A partir d’ara anirem veient sovint aquestes denominacions, que designen com a vileros les persones 

que habiten el nucli antic i mariners les que habiten al nucli del Port, altrament conegut com la Platja.
14 Tarés Lagunas, M. “Identitat, religió i festa: la Purísima”. Quadern Anjub núm. 4 (novembre 2001). 

També consultable en línia a www.anjub.net. [Consulta: 14 setembre 2007]
15 Actes municipals. 17-07-1916. AMCAM.



14

Àngel Vallverdú Rom

cas de Vilafortuny, la Llosa, Nou Cambrils, Marcambrils o el Molí de la Torre. Més 
endavant desgranarem quins són els elements festius que participen d’aquestes 
festes i, especialment, aquells que comparteixen espai amb el ball de bastons.

Per cloure aquesta breu presentació d’allò que és Cambrils caldrà destacar un 
fet que, moltes vegades, també té una relació important amb les festes. Es tracta 
del moviment associatiu. En efecte, Cambrils disposa d’un amplíssim teixit d’enti-
tats que donen cobertura a una gran varietat de sectors, inquietuds i necessitats, 
des de les econòmiques fins a les religioses passant per les culturals, esportives 
o recreatives. Si fem una ullada a la informació que proporciona l’Ajuntament16 
veurem que hi ha: 9 associacions de mares i pares d’alumnes (AMPA), 4 associa-
cions de dones, 5 associacions dedicades a la gent gran, 12 associacions de 
veïns, 37 entitats cíviques, 31 entitats culturals i 38 entitats esportives.

16 Ajuntament de Cambrils [en línia]: Associacions i entitats. http://www.cambrils.org/associacions.
php. [Consulta: 14 setembre 2007]



15

Una mica d’història

Tal com es veurà tot seguit, constatem documentalment que el periple del ball 
de bastons a Cambrils, almenys tal com el coneixem avui en dia, comença a la 
festa major de la Immaculada Concepció de 1907. Tot i amb això serà convenient 
revisar algunes dates anteriors donades per altres investigadors.

Possibles antecedents

El folklorista reusenc Josep Bargalló Badia afirma17 que consta documenta-
da una actuació de ball de bastons a Cambrils l’any 1698, sense donar-ne més 
detalls. També indica, en la mateixa obra, que hi hagué actuació de bastoners 
juntament amb l’anomenat Ball de Fora de Cambrils, l’any 1874, i cita l’arxiu del 
folklorista Joan Bial Serra. La veritat és que consultat l’arxiu Bial que hi ha dipo-
sitat al CPCPTC només s’hi troben algunes anotacions històriques generals sobre 
Cambrils i la partitura que correspon a la música del ja esmentat Ball de Fora.

El cambrilenc Josep Salceda Castells parla en un article de 195418 de les 
festes extraordinàries que van tenir lloc el desembre de 1904 (coincidint, com és 
natural, amb la festa major cambrilenca) per celebrar el cinquantenari de la procla-
mació del dogma de la Immaculada Concepció de Maria. Salceda dóna múltiples 
detalls i diu: 

Entre otros menos famosos salieron el “ball de bastons”, el “ball de la Rosaura”, el 
“ball dels valencians” y el “ball de la Spinela”, con sus respectivos trajes típicos.

D’aquest mateix any el Diario de Reus19 diu que el dia 7 de desembre:

A las cinco, saldrán a recorrer las calles de la villa los gigantes, enanos, gralls, “Ball 
de Valencians”, “Ball de l’Espinela” y “Ball de la Rosaura”, para reunirse á las ocho, 
junto con los “diables” y músicas, en la casa de la villa, para acompañar al Ayunta-
miento y demás autoridades á la Iglesia parroquial. Llegada la comitiva á la Iglesia, 
se cantarán solemnes completas.

17 Bargalló Badia, J. Balls i danses de les comarques de Tarragona. Vol. 4: Baix Camp. Tarragona: 
Diputació de Tarragona. Servei de Publicacions, 1999, 44 p. DL. T-1.862-1998.

18 Salceda Castells, J. “Fiesta Mayor 1904”. Cambrils. Revista Mensual Editada por la Asociación de 
Antiguos Alumnos de la Salle. Any 2, núm. 16 (desembre 1954).

19 Diario de Reus. 04-12-1904.



16

Àngel Vallverdú Rom

Dels actes de l’endemà, ens en diu el mateix article:

Día 8. A primera hora recorrerán la población los gigantes, cabezudos, dulzainas y 
danzas antes citadas.

Ja que s’anomenen els gegants i els nanos, serà com a mínim curiós veure la 
informació que ens dóna el Diario de Tarragona20 pel que fa al cas:

Con las consideraciones debidas, fueron ayer conducidos a Cambrils los enanos y 
gigantes de la barriada del Cós del Bou.

Nos consta que en Cambrils se trata de festejar á tan respetables personajes con 
músicas, dulzainas y con bailateos extraordinarios.

També fent referència a aquella festa major el diari catòlic tarragoní La Cruz21 
ens diu:

Las professons foren lluhidíssimas principalment la del segon día, puig a més dels 
jegants, nanos, ball de la Espinela que anavan al devant foren moltíssims los joves 
y homes de tots els estaments que hi concorregueren […].

No cal dir que’ls dits balls junt ab el de Valencians (que me’n descuidava) han 
sigut l’alegria y motiu d’esbarjo per tothom.

A la vista de les informacions que disposem a dia d’avui sobre aquelles festes 
extraordinàries no podem assegurar fefaentment la presència d’un ball de bastons 
a Cambrils. En qualsevol cas, serà necessari esperar a l’aparició de noves dades 
concloents que permetin testificar-ho.

De tot plegat s’ha de concloure que abans de 1907 és impossible que ha-
gués existit un ball de bastons a Cambrils? Decididament no. Ans al contrari, en 
un futur no llunyà poden aflorar noves dades que indiquin l’existència d’aquesta 
dansa en dates més reculades. Ara mateix, però, els coneixements existents no 
ho permeten.

1907. La primera notícia escrita

Abans d’entrar amb detall a aquesta primera notícia serà interessant veure 
com era el Cambrils d’aquella època.

Aspectes socioeconòmics i polítics

Quant al nombre d’habitants, ens remetrem als censos de població i tenim que 
l’any 1900 hi havia una població de fet de 2.653 persones, mentre que la població 
de dret era de 2.676, distribuïdes en 659 habitatges.22 Si fem cas a la mateixa 
font, l’any 1910 la població de fet era de 3.141 persones mentre que la de dret 
era de 3.071 persones distribuïdes en 758 llars. El creixement vegetatiu, positiu 
o negatiu, de Cambrils es veu afectat pels fluxos migratoris. Així doncs, a final de 

20 Diario de Tarragona. 07-12-1904.
21 La Cruz. 14-12-1904.
22 INE [en línia]: Instituto Nacional de Estadística. Alteraciones de los municipios en los Censos de 

Población desde 1842. http://www.ine.es/inebmenu/mnu_cifraspob.htm#11. [Consulta: 13 setembre 
2007]
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segle XIX s’intensifica l’arribada d’immigrants procedents de zones limítrofes amb 
Catalunya i també de latituds més llunyanes a principi del segle XX, especialment 
castellans.23 També en aquesta època arribaren persones de comarques de l’inte-
rior de Catalunya afectades per la fil·loxera. Algunes de les poblacions emissores 
són Tivissa, Falset, Pratdip o Montblanc.24 Aquesta darrera població ens interessa 
especialment, ja que és d’aquí d’on provenen els introductors del ball de bastons 
a Cambrils.

L’economia cambrilenca es basava a l’època en el sector primari, especialment 
en l’agricultura, que acabava de patir el terrible flagell de la fil·loxera i passava a 
conrear nous cultius; tot i amb això, la vinya i l’olivera continuaven tenint un lloc 
preeminent. Per fer-nos una idea de la magnitud de la tragèdia, tinguem present 
que el 79,10% dels conreus cambrilencs l’any 1900 estaven dedicats a la vinya.25 
Amb tot, l’investigador Josep Bertran Cuders afirma que fins ben entrar el segle XX, 
la pagesia cambrilenca suposava més del 50% del total laboral.26

Políticament ens trobem en l’anomenada Restauració borbònica. El control po-
lític local estava en mans d’una minoria d’hisendats que s’alternaven en el poder 
polític. Parlem de liberals i conservadors, els quals es movien en un sistema 
electoral totalment viciat. Incidien especialment les famílies Samà, Vidal i Carles 
Roig. La gestió municipal corrupta i al servei d’interessos particulars estaven a 
l’ordre del dia.27

L’any 1907 no fou un any precisament propici per a la celebració de la festa 
major de la Immaculada. Pocs dies abans, concretament el 25 de novembre, tingué 
lloc la tragèdia de l’enfonsament del pont del ferrocarril de la riera de Riudecanyes. 
El mal estat del pont féu que aquest s’esfondrés al pas d’un comboi que havia 
sortit de Cambrils en direcció a València, fet que provocà la mort de 1728 o 2129 
persones en funció de la font.

“La danza denominada de Bastonets”

És en aquest context quan trobem al llibre d’actes municipals la nota següent 
a la sessió d’11 de gener de 1908:

Se acuerda asimismo satisfacer á los mozos que en los dias de fiesta mayor, eje-
cutaron por esta villa la danza denominada de Bastonets una gratificación de diez 
pesetas.30

23 Bertran Cuders, J. Aspectes sòcio-econòmics del segle XIX i inicis del XX a Cambrils. Tarragona: 
Edicions El Mèdol, novembre 1992, 128 p. (Col·lecció Fòrum núm. 3). ISBN 84-86542-63-4.

24 Ídem.
25 Bertran Cuders, J. Aspectes sòcio-econòmics del segle XIX i inicis del XX a Cambrils.Tarragona: Edi-

cions El Mèdol, novembre 1992, 128 p. (Col·lecció Fòrum núm. 3). ISBN 84-86542-63-4 citant a Iglésies, 
J., Estadística de les superfícies cultivades del Camp de Tarragona en el present segle.

26 Bertran Cuders, J. Aspectes sòcio-econòmics del segle XIX i inicis del XX a Cambrils. Tarragona: 
Edicions El Mèdol, novembre 1992, 128 p. (Col·lecció Fòrum núm. 3). ISBN 84-86542-63-4.

27 Martí Estrada, I. Elits i control social al Cambrils de la Restauració Borbònica (1874-1923). Cambrils: 
Ajuntament de Cambrils, 2007, 256 p. ISBN 978-84-86769-19-2.

28 Bertran, op. cit.
29 Ortiga Vidal, R. Història gràfica de Cambrils.Tarragona: Edicions El Mèdol, novembre de 1991, 193 

p. ISBN 84-86542-44-8.
30 Actes municipals. 11-01-1908. AMCAM.
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Ja tenim, doncs, l’aparició d’un ball de bastons per la festa major de 1907. 
Recordem que la festa major, única, és la de la Immaculada Concepció. En aquella 
època tenia lloc els dies 8 i 9 de desembre. El primer dia era el pròpiament dedi-
cat a la patrona, la Puríssima, mentre que el segon era dedicat al Sagrat Cor de 
Jesús. Recordem, també, que rara era la festa que no tenia una processó i que 
aquestes processons (ja siguin de festa major o del Corpus) eren el motiu principal 
d’actuació de qualsevol ball de bastons, és per això que no ha de sorprendre que 
l’acord parli que van actuar “los dias de fiesta mayor” i no només del dia de la 
festa major.

D’aquesta notícia, però, en podem deduir que es tractà d’una aparició aïllada 
o bé que es tractava d’un grup contractat de fora? Realment podria ser així, però 
la proximitat d’una altra aparició de bastoners a la festa major, aquesta més ben 
documentada, i la quasi ridícula quantitat que l’Ajuntament va pagar fa pensar que 
es tractava ja d’una colla local.

Així doncs, el llibre d’actes municipals reflecteix que a la sessió de 4 de de-
sembre de 1910:31

A continuación por unanimidad se acuerda dar como regalo diez pesetas a los in-
dividuos que forman la danza llamada “Ball de Bastonets” en gratificacion de sus 
trabajos festivales.

D’aquell mateix any encara és més aclaridora l’acta d’11 de desembre,32 ja 
passada la festa major, en la qual s’acorda pagar:

Otra cuenta á D. Ramón Avellá por los gastos del llamado “Ball de Bastonets” en los 
dias de fiesta mayor, por acuerdo de este Ayuntamiento en la sesión del dia cuatro 
del actual importando diez pesetas.

En efecte, en aquesta anotació és on apareix un personatge clau d’aquesta 
història. Es tracta de Ramon Abellà Sendrós (tot i que a la grafia de la transcripció 
hi aparegui erròniament Avellà), el qual era fill de Montblanc. Mes endavant m’ocu-
paré de la seva figura, però sí que ja es pot avançar que exercia de bastoner a la 
Vila Ducal i que va emigrar a Cambrils de ben jove. Nombrosos són els testimonis 
orals de donen fe de la creació del ball de bastons cambrilenc per part dels ger-
mans Abellà (Ramon i Josep Maria). La veritat, però, és que fou Ramon el que va 
introduir aquesta dansa a Cambrils i que son germà Josep Maria, en qualsevol cas, 
fou continuador de la seva obra.

Dels bastoners que van formar part d’aquella primera colla només disposem 
amb certesa del nom del ja esmentat Ramon Abellà. Tot i amb això, testimonis 
orals de persones que han sentit explicar-ho podem deduir que també hi eren Joan 
Vidal Ferraté (Txon Mariono),33 nascut el 1889, i Pere Rosals Jové (Pere Doroteio),34 
nascut el 1893, els quals, per edat, podrien haver-ne format part. La filla de Pere 
Rosals amplia la informació dient que havia sentit explicar a son pare que havien 
anat a actuar, en tren, a l’Ametlla de Mar. És improbable que Josep Maria Abellà 

31 Actes municipals. 04-12-1910. AMCAM.
32 Actes municipals. 11-12-1910. AMCAM.
33 Entrevistes amb Rosa Mas Vidal (05-12-2006) i Ramon Colom Boada (26-03-2007).
34 Nota oral facilitada per la seva filla Concepció Rosals Adell. 16-09-2007.
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exercís com a bastoner a Cambrils en aquell moment, ja que, com es veurà, tot 
indica que la seva arribada fou posterior.

No tornarem a trobar referències del ball de bastons cambrilenc fins l’any 1922. 
Vol dir això que les festes majors de 1907 i 1910 fossin les úniques actuacions 
que es van fer en aquest interval de temps? És possible, però també improbable. 
Tinguem present que organitzar una colla de bastoners no és feina d’un sol dia, 
sinó que requereix força temps d’assaig a més d’una inversió en indumentària i 
bastons; per tant, no sembla lògic que l’esforç portat a terme es quedés simple-
ment en això. A més, cal considerar que les referències escrites que constaten 
la presència d’elements festius, al menys fins fa poc, són escadusseres, ja que 
és habitual que quan hom dóna compte dels actes celebrats a la festa major 
parli simplement de la processó, balls i focs artificials. Anant una mica més enllà 
podria també donar-se el cas que els bastoners, o qualsevol altre element festiu, 
haguessin actuat sense cobrar de l’estament oficial, només a canvi de poder fer 
una capta. El que sí que és clar és que aquesta colla no fou la mateixa que actuà 
a partir de 1922, més encara, podem assegurar que hi hagué alguns anys d’inac-
tivitat entre una i altra, tal com es veurà tot seguit.

Bastoners mal pagats

Ja hem vist que tant el 1907 com el 1910 els bastoners van cobrar la quantitat 
de 10 pessetes. Podríem preguntar-nos sobre si es tracta d’una quantitat ade-
quada a la feina portada a terme o, ans al contrari, és minsa. Per donar resposta 
a aquesta pregunta podem fixar-nos en què cobraven altres balls de bastons de 
l’època.

Per exemple, al setmanari catalanista Gent Nova veiem que per la festa major 
de Badalona de l’any 1907 es va pagar la quantitat de 90 pessetes per una colla 
de bastoners35 (no s’especifica si era local o forana). De la mateixa manera, tro-
bem que els bastoners de l’Arboç, per actuar a la seva festa major els anys 1907 
i 1908 van cobrar 25,30 pessetes cadascun, mentre que el 1909 cobraven 32,92 
pessetes.36 Uns pocs anys més enllà veiem l’exemple de Vilanova i la Geltrú grà-
cies a una carta de la colla local en què ofereixen els seus serveis a l’Ajuntament 
de Vilafranca del Penedès a canvi de 30 duros37 (150 pessetes). En aquest cas, 
però, cal aclarir que són disset bastoners més tres grallers.

Etapa 1922-1936. La Cadira

Aspectes socioeconòmics i polítics

El període 1922-1936 fou una època realment canviant en l’àmbit polític i so-
cial no només a Cambrils sinó a tot el territori català. En l’àmbit polític nacional 

35 Gent Nova. 07-09-1907.
36 Cruanyes Oliver, E.; Rovira Ferré, R. Ball de bastons de l’Arboç – 225 anys d’historia. L’Arboç: Ball 

de Bastons de l’Arboç, 1995, 178 p.
37 Orriols Sendra, X. Bastons a Vilanova. Vilanova i la Geltrú: El Cep i la Nansa Edicions, octubre de 

2002, 38 p. ISBN 84-85960-72-6.
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veiem com es va passar d’una dictadura com la de Primo de Rivera fins a la procla-
mació de la Segona República, amb la restauració de la Generalitat de Catalunya 
inclosa.

La població cambrilenca, a poc a poc, va augmentant, tal com veiem als censos 
de població. L’any 1920 tenim una població de fet de 3.342 persones, mentre 
que la de dret és de 3.318 persones amb un total de 763 habitatges. El 1930 la 
població de fet passarà a ser de 3.783 persones i la de dret 3.713 en 922 ha-
bitatges.38 En aquesta època veiem com l’economia continua sustentada per les 
activitats del sector primari, concretament amb un 74,4%. D’aquest percentage 
se’n separa un 60,1% que correspon a pagesos i pastors i ramaders. La terra és 
treballada bàsicament pels mateixos propietaris, ja que aquests ocupen el 93,3% 
del total de la població agrària.39

El moviment associatiu cambrilenc, que havia començat a caminar a finals de 
la centúria anterior, es mostra aquí en un moment àlgid d’activitat. Algunes de les 
societats havien nascut sota els auspicis d’ideologies polítiques i durant la Sego-
na República posaran de manifest una politització que arribarà a l’enfrontament i 
l’oposició.40 Seran aquestes associacions les que jugaran un paper determinant 
en la celebració de les festes majors cambrilenques. ja que, en disposar de seus 
amb amplis salons, cafès i teatres podran programar actes de tota mena.

Més bastonets

Una acta municipal es torna a fer ressò del ball de bastonets. Vegem com el 
8 de juny de 1922:

A continuación el señor presidente manifiesta a la corporación que la sección dedi-
cada al Baile llamado de Bastonets desea practicar sus trabajos en la fiesta de Cor-
pus para diversión del vecindario y como esto los producirá algunos gastos, solicitan 
de este Ayuntamiento si tiene a bien subvencionarles alguna cantidad para dicho 
objeto. Enterado el Ayuntamiento acuerda abonarles quince pesetas.

Vegem, doncs, uns quants factors interessants en aquesta nota:

– Encara no es parla de ball de bastons sinó de ball de bastonets.

– Parla de la “sección”. Possiblement utilitza aquesta denominació per referir-
se al grup de persones de forma genèrica, però és probable que es vulgui 
referir a una secció d’una entitat més gran, com podria ser la Societat Coral 
El Porvenir, de la qual m’ocuparé tot seguit.

– L’actuació s’ha de produir per la festivitat del Corpus Christi i no pas per la 
festa major de la Puríssima. Tinguem present que hi ha una gran quantitat 
d’informacions que posen de manifest la intrínseca relació del ball de bas-
tons amb aquesta festa.

38 INE. Op. cit.
39 Esporrín Pons, M.M. Op. cit.
40 Tarés Lagunas, M.; Martí Estrada, I. Societats cíviques i ideología durant la Segona República a 

Cambrils (1931-1936). Comunicació presentada dins del VIII Congrés d’Història Local de Catalunya, 
Barcelona 24-26 de novembre de 2005.




