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El Ball de Cascavells
de l' Ametlla de Merola
per JORDI MIRALDA

Serrateix, l'Ametl/a de Merola i Sanl Feliu de Lluel/esO) conserven encara balls de
cascavell.s que a principis de segle, eren abundants per les contrades del Baix
Berguedó . Avui parlarem de I'Ametlla.

El ball de cascavells es dansava al
nucli rural de I'Ametlla de Merola i a
partir de 1902 aproximadament es va
comenl¡:ar a ballar a l' Ametlla. Se sap
que el qui va introduir el ball a la colonia fou un tal Cucharrera, motejat El
pequeño de la Granota.
L'any 1905, en un escrit a un butlleti
del Centre Excursionista de Catalunya 2,
Pere Feliu ens parla del ball. Diu , entre
d'altres coses, que amb més ó menys
variants, es ballava a diferents pobles de
la comarca. Els balladors podien ser 4,
8 Ó 16 i no tenien una vestimenta propia que no sigui un call¡:Ó pie de cascavells que portaven a les carnes (ara, a
més deis caicavells vesteixen camisa
blanca, pantalons foscos curts i faixa,
cinta i corbata de color vermeU) que
s'anomenava .camal, nom que, per extensió, donaven a cada ballador (Pere
Feliu diu que aquest és el motiu perque
en molts llocs s'acabi de perdre el ball,
ja que a "ningú agrada ésser xasquejat
y, per tant, ningú vol bailar")' El cap de
colla porta la bandera i marca als passos
a la resta de balladors. També cal destacar que si bé es dansava abans per Pasqua (Caramelles), ara es fa per la Festa
Major.

Coreografia J
la parto Els balladors segueixen la música en mera i rodona i a rúltim compas
el que porta la bandera dóna un giravolt; es repeteix la música i a rúltim
compas els quatre de davant donen un
giravolt; finalment, . donen un giravolt
tots els balladors, i es repeteix la música
tres vegades més.
2.a part. Dansen els balladors a pas de
polca i a partir del compas 9 ballen de
dos en dos i cara per cara fins arribar a
rúltim compas de la part en qué fan la
primera nota seca. Se segueix tocant
fins que el de la bandera fa la senyal als
músics perqué parin.
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8 all de Cascavells, el dia de la Festa Major.
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3 a par!. Després de dansar en filera, es
posen de quatre en quatre donant-se les
mans i voltant, per canviar de ma i voltar al revés al so de la nota. S'acaba la
part, dansant altra vegada en filera com
al principio
4.0 parto Bailen en tilera i rodona a
temps de polca i a partir del compas 9
es posen a bailar de dos en dos i davant
per davant, per passar a bailar després
altra vegada en filera i rodona.
5.0 par!. Bailen agafats de les mans i en
rodona i a una nota determinada posen
el peu dret al mig; es fa el mateix pero
posant el peu esquerre. I a la tercera
vegada fan tots un salt a peus junts, i
s'acaba el ball.
Avui es baila amb poques variacions
aquest ball descrit a manera de com es
dansava a principis de segle. Tanmateix,
podem dir que s'ha conservat gairebé
intacte.
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Coreografía del 8all de Casca l'ells.
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NOTES
1- L 'Erul n.o 2. Setembre de 19 82. pp . 39. 40 i
41
2- Pere FELlU : Notes fo lkloriques de Giror/ella i
Puig-reig a Butlleti del Centre Excursionista de
Catalunya. Any 1905 . Vol um XV . pp. 339 a 349 .
3- Els dibuixos i figures les hem extret de loan
Amades: Costumari Ca talá . Volum 11 Pagina 859 .
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Jordi MlraJda, lIicenciat en Geogratia i
Historia. Membre del Departament
d'Antropologia i Folklore de L 'Ambit de
Recerques del Berguedá
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