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BALL DE MARCOS VICENTE 

 

 

INTRODUCCIÓ I  
OBJECTIUS 

 

Aquest projecte surt del treball conjunt de 
tres entitats a l’entorn de crear/recuperar 
un element festiu a l’Escola La Vitxeta de 
Reus i a l’Escola-Institut el Pi del Burgar 
amb els objectius que això sigui: 

Un projecte de ciutat 

Una eina del Pla Educatiu d’Entorn 
que faciliti el lligam de l’Escola amb 
l’entorn geogràfic, ambiental, social i 
cultural. 

Una cantera de nous ciutadans 

Fer créixer arrels i sentiments de 
ciutat i territori 

Que el teatre sigui una eina 
motivadora per a l’aprenentatge de 
diverses competències (escriptura, 
oralitat, coordinació psicomotriu, 
música, llengua...) 

 

 

 

Per aconseguir que aquest projecte sigui 
una realitat comptem amb la inestimable 
col·laboració de l’equip educatiu de les 
escoles les quals s’han implicat en la 
definició d’aquest ball. D’aquesta manera 
aconseguirem que formi part del projecte 
d’escola i es consolidi en l’itinerari escolar 
perquè l’alumnat reforci competències i 
n’adquireixin de noves a través d’un treball 
d’entorn. 

A través de la relació amb l’entorn, en 
aquest cas amb la Festa Patrimonial 
d’Interès Nacional de Sant Pere de Reus, 
l’escola ha de facilitar la participació dels 
nens en actes o activitats fora del centre 
que serveixin per ampliar el coneixement 
de la ciutat, la seva història, la seva cultura i 
les tradicions. 
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BALL DE MARCOS VICENTE 

 

 

TEATRE I MÚSICA  
A L’AULA 
 

 
L’element escollit per a ser recuperat és un 
ball parlat, la forma més genuïna de teatre 
al carrer de les nostres comarques. Això no 
ha estat un fet a l’atzar, sinó que amb la 
motivació d’aquest ball podem introduir el 
teatre a les aules, sempre amb la 
complicitat dels educadors. Les qualitat 
educatives del teatre són molt evidents, tan 
en el pla  personal: atenció, desinhibició, 
saber estar, esforç, satisfacció i autoestima; 
passant per aspectes interpersonals: treball 
en equip, cooperació, empatia..., fins a 
aspectes més de caire curricular relacionats 
amb la lectura (comprensió, fluïdesa…); les 
habilitats comunicatives com ara elements 
prosòdics (entonació), paralingüístics (la 
veu, la intensitat, la vocalització, el ritme, la 
separació de síl·labes), cinèsics (el 
llenguatge del cos, el no verbal...) i 
proxèmics (situació en l’espai), la plàstica, la 
música… i un aspecte important que és 
bàsic al teatre i que serà important en la 
futura carrera acadèmica: la memorització. 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

COM HO POSAREM EN 
FUNCIONAMENT DES DE LES 
ESCOLES? 

El treball a l’aula serà l’eix d’aquest ball, per 
tant aquest es convertiria en un projecte de 
curs que portarien a terme les dues classes 
de cinquè de primària. D’aquesta manera  
una classe trauria el ball al carrer per les 
festes de Sant Pere, i l’altra per les festes de 
la Misericòrdia, tot just havent començat 
sisè. Aquesta és la fórmula per a implicar a 
totes les famílies, fins i tot aquelles que 
tenen una identificació amb la ciutat i el 
territori més superficial.  

El teatre és una matèria interdisciplinària 
que entronca amb gairebé totes les 
competències educatives, però no pot ser 
implementat de qualsevol manera dins de 
la programació. Per aquest motiu ens hem 
plantejat de posar a les aules una monitora 
de reforç especialitzada en teatre. Això 
suposarà un cost afegit al projecte, però ho 
considerem imprescindible per tal que arribi 
a bon port, com a espectacle i com a eina 
pedagògica. Volem que es faci bé, i volem 
que ho faci tothom. 

La música seria l’altre element que faria 
d’eix de treball a l’escola Pi del Burgar, de 
manera que el ball parlat seria la culminació 
de tots els anys de formació en flabiol i 
tamborino que es fan a l’escola. Aquesta 
vegada els músics formats a l’escola no 
actuarien només en una audició de final de 
curs, sinó que sortirien al carrer aplicar els 
seus coneixements, acostant-los a com ho 
fan els músics professionals. 
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BALL DE MARCOS VICENTE 

 

 

BALL DE MARCOS VICENTE, 
UN Mar i Cel AMB FINAL 
FELIÇ 

ANTECEDENTS HISTÒRICS 

El Ball de Marcos Vicente el podem 
catalogar dins el gènere dels Balls parlats. 
Pere Anguera defineix els Balls Parlats com 
a "espectacles populars basats en el diàleg 
en els quals la música i la coreografia 
desenvolupen un paper complementari, és 
a dir en els quals el text i el seu missatge 
assumeixen el protagonisme". 

Els Balls Parlats a les nostres comarques van 
ser les manifestacions festives més populars 
durant una bona colla de segles, fins que 
van desaparèixer quasi tots a finals del XIX. 
Hi ha balls parlats de caràcter religiós (com 
el de Misericòrdia), de caire cavalleresc, de 
bandolers (d’en Serrallonga) i caire festiu i 
satíric (com Dames i Vells) i de pirates com 
el que ens ocupa.  

El Ball de Marcos Vicente és un ball popular, 
que era interpretat només per homes, 
d'argument senzill i planer, on amb l’excusa 
d’una història de pirates ens parla de 
l’eterna lluita entre el bé i el mal. 

 

El Ball de Marcos Vicente explica la història 
d’aquest personatge valencià, que renega 
dels seus i fa mil malifetes, fins que per 
casualitat es retroba amb les seves filles 
que havia abandonat, recapacita i 
abandona la seva vida delictiva. Aquest ball 
es basa en una història de tipus llegendari 
entre uns pirates turcs i les seves incursions 
a les terres valencianes al segle XVI. 

El Ball de Marcos Vicente, tot i ara ser un 
perfecte desconegut, va ser un dels més 
populars  i  havia estat estès per bona part 
de la Catalunya Nova, sobretot pel Camp i el 
Penedès. Tenim documentat que es ballava 
a Reus (1878), Tarragona (1900), Sant Pere 
de Ribes (1903), el Vendrell (1897), 
Maspujols, Arbolí, les Peces, Albinyana, la 
Bisbal... 

A Reus va ser un ball popularíssim, ho 
demostra el fet que va ser el darrer ball a 
desaparèixer, es guarden fotografies de les 
seves darreres sortides el 1916 i el 1928, 
fins i tot el seu text va ser editat per la 
llibreria reusenca La Fleca el 1904. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://ca.wikipedia.org/w/index.php?title=Balls_parlats&action=edit&redlink=1
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BALL DE MARCOS VICENTE 

 

PER QUÈ UN BALL  
PARLAT?  

En primer lloc si des de l’AMIPA de l’Escola 
hi ha una inquietud de participar a la Festa 
Major cal veure les motivacions. 

El fet de participar a la Festa Major de Reus 
pot ser un element cohesionador de 
famílies i escola, i alhora una iniciativa força 
engrescadora per a tothom. Que l’Escola 
disposi d’un element festiu també pot 
significar un element identificatiu i 
reconeixible per la ciutadania, com ja ho és 
la Trobada de Tions.  

La proposta d’un ball parlat és complexa, 
però alhora enriquidora. Un ball parlat té 
molts aspectes que, per una banda poden 
complicar el seu muntatge, però per l’altra 
poden ser un procés educatiu que té una 
aplicació pràctica molt clara: en un ball 
parlat cal ballar i fer unes coreografies, per 
tant es treballa la psicomotricitat; en un ball 
parlat es recita un text –i a vegades cal 
refer-lo cada any-, o sigui que es treballa la 
Llengua i la memòria; al ball de Marcos 
Vicente el desencadenant és una cançó, o 
sigui que hi entraria la música; en un ball 
parlat evidentment cal interpretar, o sigui 
que es treballaria i molt l’oralitat i la 
gestualitat. 

 

També un ball parlat –teatre en definitiva– 
pot ser molt beneficiós per l’autoestima 
dels alumnes, ja que sovint aquell alumne 
que no destaca gaire, o que és molt mogut, 
resulta un excel·lent actor o actriu, mentre 
que, a vegades, aquell alumne que treu 
bones notes en tot, no és pas el millor quan 
es posa dalt de l’escenari. D’aquesta 
manera, els nens i nenes veuen i viuen que 
les capacitats de cada u són les que són. 

A banda d’això, seria el primer ball parlat 
petit de la Festa Major de Reus, un fet que 
podria ser emblemàtic.  

Per què fer el ball de Marcos Vicente?  

Per la temàtica. Els balls parlats tenen unes 
temàtiques molt determinades: religiosos, 
satírics, de bandolers i cavallerescos. Els dos 
primers quedarien descartats al tractar-se 
d’una escola pública, i dels altres tipus 
poden arribar a ser molt truculents, molt de 
crim i càstig, i potser l’únic que té un 
missatge positiu és el de Marcos Vicente 
com veurem a l’apartat d’argument. A 
banda d’això, és un dels pocs balls dels 
quals se n’ha conservat el text, i tot i que cal 
actualitzar-lo de cap a peus, serveix de base 
per al treball posterior.  
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BALL DE MARCOS VICENTE 

 

TEXT, PERSONATGES I 
ARGUMENT 

El text que es conserva del ball és escrit en 
castellà i és d’un estil molt popular del segle 
XIX, per tant conté moltes idees, actituds o 
frases que avui dia consideraríem 
políticament incorrectes, però en tot cas no 
seria un problema estructural i amb 
l’actualització del text en català es podrien 
fàcilment eliminar sense desdibuixar el 
missatge final de la peça. A banda del fons, 
la forma del text avui dia és molt artificiosa 
a les nostre orelles, per tant li pertoca una 
reescriptura.  

Personatges: 

 Capità pirata 

 La Capitana pirata 

 Deu pirates 

 El Comte Ximenes de València 

 La filla del Comte Ximenes 

 Marcos Vicente 

 Les dues filles de Marcos Vicente 

 Quatre soldats presoners 

 Diables burlescos 

Comptant que hi ha personatges poc 
importants com els frares o els esclaus, o el 
nombre de pirates que pot ser elàstic, 
podrien participar perfectament entre deu i 
trenta actors.  

ARGUMENT ORIGINAL: (entre escena i 
escena es fa un ball curt) 

Escena 1: Marcos Vicente es presenta, ell 
mateix es defineix com un mala peça. 

Escena 2: es baralla amb el comte de 
València i el mata. 

Escena 3: la filla del comte demana justícia. 

 

 

Escena 4: Marcos Vicente fuig, es sorprès 
pels pirates i s’hi enfronta. 

Escena 5: El capità pirata li proposa a 
Marcos Vicente el perdó si vol ajuntar-se als 
seus, ell accepta. 

Escena 6: La dona del capità pirata 
s’enamora de Marcos Vicente, mata el 
capità i ara Marcos Vicente és el capità dels 
pirates. 

Escena 7: es presenten els deu pirates i 
expliquen les seves maldats. 

Escena 8: els pirates segresten a dues noies 
i les porten a Marcos Vicente. 

Escena 9: Les dues noies presoneres canten 
una cançó i Marcos Vicente s’adona que és 
la cançó que cantaven les seves dues filles 
quan eren petites, les reconeix i es 
penedeix de la seva vida delictiva.  

Escena 10: Amb els soldats presoners que 
tenia, les seves filles i la seva dona tornen 
cap a València amb l’excusa d’atacar-la, 
quan la seva dona s’adona de l’engany 
l’ataca i ell la mata.  

Escena 11: Marcos Vicente allibera als 
presoners i va a demanar perdó pels seus 
pecats, és perdonat. 

Escena 12: El diable burlesc acomiada el ball 
i fa broma fent un repàs de l’actualitat. 
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BALL DE MARCOS VICENTE 

 

Evidentment que aquest argument original 
és molt del gust del segle XIX i que en ple 
segle XXI caldria suavitzar-lo sobretot les 
morts. De fet és el que han fet balls com els 
de Cavallets, Galeres o Mossèn Joan de Vic 
que han suavitzat la lluita de manera que no 
pugui ferir la sensibilitat de ningú. També 
s’hauria d’escurçar de manera que durés 
entre 20 i 25 minuts, de manera que 
tothom pogués intervenir, però que tampoc 
hi hagués textos molt llargs per aprendre. 

VESTUARI, COREOGRAFIA I UTILLATGE 

La sort de poder comptar amb fotografies i 
gravats del ball facilita molt la feina de 
vestuari, potser també caldria adaptar-lo i 
eliminar simbologia religiosa, però podria 
ser una tasca fàcil, més tenint en compte 
que hi ha pares de l’escola que es dediquen 
al vestuari de la Festa Major. 

La coreografia pot ser un punt difícil, ja que 
aquest estiu passat va morir Josep Bargalló, 
el coreògraf de la majoria de balls de la  

 

 

 

 

Festa Major, tot i això a la obra del 
Cançoner Popular de Catalunya, i al text 
original ens donen breus descripcions de les 
coreografies: la passada i la cadena. 

Les escenes de baralles del ball 
originalment es feien amb trabucs, com el 
Ball de Serrallonga o de Pere Joan Barceló, 
però evidentment els nens no poden fer 
servir armes. Aquest tema l’han resolt molt 
enginyosament el ball de Serrallonga de 
Tarragona que van inventar uns trabuquets 
de fibra de vidre que porten un pot d’aire 
comprimit -com els de les festes infantils- a 
la culata i a través d’un tub i una vàlvula -
que fa les funcions de gallet- s’infla un 
globus dins el canó i el globus peta quan 
toca un agulla que hi ha a l’extrem del 
canó.  

BALL DE MARCOS VICENTE AL SEGUICI 

PETIT 

Evidentment que el ball podria tenir un 
espai propi al Seguici Petit si es vol 
demanar, però a banda, també seria molt 
interessant que les representacions es 
fessin al marge d’aquest seguici per poder 
veure tot el ball. 

 
Partitura i gravat referents al ball recollits al Costumari Català, de Joan Amades 
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BALL DE MARCOS VICENTE 

 

IMATGE GRÀFICA: ESCOLA 
D’ART I DISSENY REUS    

(Diputació) 
 

La imatge gràfica del ball ha anat a càrrec d’un 
treball realitzat a classe pels alumnes de 1r del 
Cicle d’arquitectura efímera de l’Escola d’Art de 
Reus de la Diputació de Tarragona. Aquesta 
imatge gràfica servirà per identificar el ball i el 
projecte que inclou els tres centres educatius. 
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BALL DE MARCOS VICENTE 
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BALL DE MARCOS VICENTE 

 

 

PROPOSTA DE VESTUARI 
 

 
 
 
 

 

Si pensem en el vestuari, podem arribar a 
entendre aquest ball com una peça única 
dins la festa Major de Reus. El gran 
número de personatges que hi 
intervenen així ho corrobora. Estem 
parlant d'un mínim de 10 a 11 dissenys 
diferents, tant de formes com de colors, 
fet que li donarà al present ball una gran 
riquesa visual. El número de participants 
podria arribar a 25 nens. 

En aquesta proposta presentarem un 
disseny per cada personatge a l'hora que 
ajuntarem les imatges que s’han 
recuperat de fotografies de 1916. 
Aquestes imatges i els gravats del 
costumari català de Joan Amades ens 
serveixen de punt de partida a l'hora 
d'interpretar el nou vestuari. Pel que fa 
als colors d'aquests dissenys, són de caire 
orientatiu. Hem de tenir present el fet de 
respectar colors de l'època, elegants, ni 
molt cridaners ni pujats de to. És una 
part important doncs dignificarà els 
vestits i a tot el ball. 
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BALL DE MARCOS VICENTE 

 

PRESENTACIÓ DE CADA 
PERSONATGE 

Marcos Vicente 

El personatge principal del ball. 

Vestit format per jaqueta tallada de 
mànigues ricament adornada amb 
passamaneria a joc ressaltant 
especialment la cisa d'on sortirà la màniga 
llarga, coll de punta blanca a conjunt de la 
punta de les mànigues, pantaló de mitja 
llargada acabat també amb punta i 
decorat amb una tira de passamaneria 
vertical que li donarà un caràcter cavaller i 
militar a l’hora. Capa creuada i barret d’ala 
lleugerament recollida. 

Cinturó per damunt la jaqueta per cenyir 
el cos i donar més presencia i elegància al 
personatge. Mirant les fotografies de 
1916, s’intueix que aquest personatge 
porta unes botes altes, en aquest cas 
serien substituïdes per uns mitjons o 
mitges altes i unes espardenyes per 
aconseguir una uniformitat de calçat entre 
tots els personatges. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comte Ximenes de València 

La primera víctima d’en Marcos Vicente i 
un dels personatges principals.  

Vestit compost per jaqueta de màniga 
llarga adornada amb passamaneria 
perfilant el coll, el frontal i la part inferior 
de la mateixa, armilla botonada, coll de 
blonda blanca a conjunt de la punta de les 
mànigues, pantaló de mitja llargada 
acabat amb passamaneria o punta. Barret 
de tres pics adornat amb passamaneria i/o 
tira de ploma de marabú. 

Cinturó per damunt la jaqueta per cenyir 
el cos i donar més presencia i elegància al 
personatge. 

Mitja o mitjó per vestir les cames i 
espardenyes per calçar els peus. 

Mirant les fotografies de 1916, es veu 
representada una imatge poder més 
característica del segle XVII que del segle 
XVI on ubiquem la història.
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BALL DE MARCOS VICENTE 

 

La Filla del Comte Ximenes 
 

Primer personatge femení. Motiva la fugida 
de Marcos Vicente al demanar justícia per 
l’assassinat del seu pare. 

Vestit format per un cos ajustat amb un 
canesú guarnit de punta, màniga curta 
adornada també amb punta i passamaneria 
de la qual surt una sotamàniga llarga fins el 
canell també guarnit. 

El cos anirà tallat per una passamaneria a joc 
d'on baixarà un llarga faldilla fins als turmells. 
aquesta acabada amb cintes o passamaneries 
a la part inferior del vol. 

Un can-can sota la faldilla per donar-li més 
volum i obrir-la de la part inferior. 

Al cap podrà portar una cinta ampla en forma 
de diadema adornada amb punta o un petit 
barret. 

Mitges per vestir les cames i espardenyes pels 
peus. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Capità Pirata 

Tercer personatge en importància. 

Vestuari de caire més oriental amb una 
jaqueta curta de màniga llarga i ample, 

perfilada amb rica passamaneria. La jaqueta al 
anar oberta deixarà veure la camisola interior 
cenyida amb una faixa a cintura. 

De la faixa hi ha la possibilitat de fer-li caure 
una peça de la mateixa acabada amb 2 punxes 
i decorada amb borles, semblant al fet pels 
pirates. 

El pantaló bombatxo també amb 
passamaneria vertical cosida al lateral. 

De barret portarà un turbant decorat amb els 
mateixos teixits que el vestit. Per diferenciar-
lo dels pirates poder li donaríem una forma 
més recta a la copa tot assemblant-se a un 
barret turc. 

Espardenyes per calçar i mitjons. 
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BALL DE MARCOS VICENTE 

Capitana Pirata 

Personatge femení del qual s’enamora en 
Marcos Vicente. 

A conjunt amb el seu marit, el Capità Pirata, 
pot portar una jaqueta curta botonada a pit, 
amb màniga de gassa que deixi entreveure els 
braços. Un cos interior de seda s’amagarà dins 
la llarga faldilla i un faixí li adornarà la cintura. 
Damunt de la faldilla portarà un drapejat amb 
un nus que representarà un mocador-faldilla. 

Un turbant vestirà el cap de forma oberta cap 
els laterals. 

Com la resta de personatges portarà 
espardenyes pels peus. 

 

 

 

Els Pirates 
 

Conjunt de personatges que acompanyaran al 
Capità i a la Capitana Pirata. 

El número d’ells pot ser força variable, 
entenem que com a mínim n’hi haurà de 2, 3, 
4 fins a 10. 

El tall del vestit és força semblant al del Capità 
per donar unió al grup, però amb petites 
variacions. Portaran una armilla llarga sense 
mànigues perfilada amb passamaneria que 
deixarà sortir de la seva cisa les mànigues 
bufades d’una camisola ben drapejada. La 
faixa cenyirà la cintura i d'ella podrà baixar 
part de la mateixa acabada amb puntes i 
borles. El pantaló a diferència del Capità serà 
de tiro llarg que lo donarà un caire més humil 
i no tant elegant com el del seu Capità. Pel 
que fa al turbant estarà drapejat amb els 
teixits que porta al seu vestit però no tant ric 
com el del Capità, i amb la forma del cap més 
arrodonida per diferenciar-lo. Espardenyes 
per calçar i mitges pels peus. 
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Les filles de Marcos Vicente 
 

Personatges femenins de gran importància, al 
ser elles les que fan tornar el seny al 
protagonista. Entenem que estaran 
representades per noies més baixetes i més 
joves que la resta de dansaires. 

En aquest cas faríem 2 vestits semblants però 
amb petites variacions, com es mostra en els 
dibuixos, que donarien a cada filla la seva 
personalitat. 

Cos llarg acabant amb faldilla a genoll, ajustat 
a cintura per uns patit faixí o llaç, coll obert 
guarnit amb punta que deix veure la part 
inferior de la brusa. 

Mànigues llargues, de 2 estils diferents però 
decorades amb les mateixes passamaneries i 
puntes. 

Pantalon tipus “pololo” de llargada a mitja 
cama, guarnit amb passacintes i punta. 

Mitges i espardenyes. 

 

Els Soldats presoners  
 

Alliberats per Marcos Vicente al final de la 
història, representen el grup de personatges 
antagònics als pirates, formen un grup de 4. 

Vestit format per una camisola llarga, més o 
menys, fins genoll que quedarà ajustada a 
cintura per un cinturo, faixí o cordó. El coll 
obert i les mànigues amb força roba per 
acabar recollint-les amb una llaçada de cordó 
al canell. 

Damunt una casaca sense mànigues amb una 
gira al pit per donar-li més força i color. 

Pantaló a mitja cama acabat al camall amb 
una llaçada de bordó. 

Opció de barret d’ala mitjana o curta, amb la 
opció de que es pugui portar a l’esquena 
penjat amb un cordill. 

Mitges i espardenyes pels peus. 
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Els Diables Burlescos 
 

Finalment aquests personatges clàssics de 
molts balls tradicionals tancaran la 
representació amb la seva visió critica i 
sarcàstica de l'actualitat. 

Respectem en aquest cas la imatge del diable 
de correfoc. 

Guarnit amb moltes sanefes petites 
característiques dels vestits antics de principis 
del segle XX. Proposem tires de cinta o viés de 
diferents colors cosides a tot el vestit de 
forma semblant al dibuix. 

Al ball hi participen 2 diables, un podria portar 
els fons cru de color de roba i l'altre negre 
amb sanefes semblants. 

 

 

 

# sarcàstics # 

# crítics # 

# divertits # 
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Elements a tenir en compte, teixits i complements.
 
 

Els teixits a utilitzar són la part més 
important de tot el vestuari. 

Entenem que han d'utilitzar-se 
teixits que no brillin molt, sense ser-
ho han de donar la imatge de teixits 
de l’època. Deixaríem les parts més 
brillants (or, plates, coures ) per les 
passamaneries i guarniments, 
utilitzant per les peces com 
pantalons, faldilles, bruses, 
camisoles, etc. : teixits com cotons, 
llanes, velluts, fils, popelins, sarges, 
brocats , antelines, algunes gasses i 
lonetes  

Directament donaran al conjunt una 
elegància pròpia d’un ball com el 
present. 

En funció del pressupost es podran 
fer combinacions força atractives. 

 

Els colors per fer les combinacions 
dels vestits dependran del 
pressupost final i de les qualitats 
dels teixits. No tots els teixits tenen 
la mateixa gama de colors. 

Com hem dit al començament de la 
proposta, els tons de colors han de 
respectar els clàssics de l’època per 
que els resultats finals no siguin molt 
estridents. 

 

Les teles dels vestits han de ser prou 
polivalents per preveure que d’un 
any a l’altre els nens dansaires 
canviaran. 

 

Pel que fa a les mitges o mitjons 
creiem que donaria uniformitat si 
tots els personatges el porten. 
Malgrat això alguns personatges 
com els pirates i/o els esclaus poder 
no caldria que el portessin. 

 

Les espardenyes son un element 
unificador de tot el grup, tradicionals 
i importantíssimes dins dels balls 
populars. Com que tota la 
vestimenta s’ha de fer per l’escola i 
cada any els nens canviaran, no 
podem utilitzar un calçat que sigui 
diferent entre els personatges i que 
cada any s’hagin de buscar talles 
noves i concretes. 

 

Altres elements a tenir presents 
serien les caracteritzacions dels 
personatges. 

S’ha de tenir clar si utilitzem (reals o 
pintades) barbes, bigotis, celles, 
perruques, tal i com es pot apreciar 
a les fotografies de 1916. 
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MÚSICA I DANSA 

 
Els apartats de música i dansa tenen 
uns fonaments ben posats, però serà 
durant el procés de construcció del ball 
que acabaran d’agafar forma. Com que 
aquest ball es construirà 
progressivament a l’aula amb suport 
extern quan calgui no podem posar les 
propostes que es veuran al carrer 
abans que siguin construïts. Amb la 
base de les quatre melodies que s’han 
pogut conservar: 

El ballet de Marcos Vicente és recollit 
per Josep Bargalló, hi ha una altra 
melodia que Amades va incloure al 
Costumari, i dos melodies del Penedès 
que tindrien coincidència amb les 
músiques que esmenta el text original 
del ball. 

A partir d’aquestes melodies es 
muntaran les coreografies, basades en 
les propostes que va publicar Josep 
Bargalló per als balls parlats. Donat que 
tan el ball de la Mare de Déu com el de 
Dames i vells tenen coreografies molt 
similars, creiem que la línia de treball és 
clara.  

L’adaptació de les músiques ha anat a 
càrrec d’Oriol Folgado, professor de 

música a l’Escola Pi del Burgar,  i de 
Pau Puig, professor de música de 
l’Aula de Sons, tots dos experts en 
música tradicional i ben coneixedors 
del Seguici Festiu reusenc. 

 

La responsable de diversos grups de 
balls i danses de Reus i mare d’alumnes 
de l’escola, Núria Navàs, professora del 
grup de danses a relliscada de l’Aula 
de Sons adaptarà coreografies per a la 
cercavila i pel ball parlat, i que es 
treballaran a les hores de 
psicomotricitat. 
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EXEMPLES DE COREOGRAFIES DE BALLS PARLATS RECOLLITS 

PER JOSEP  BARGALLÓ 
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PROPOSTA DE TEXT (Adaptació d’Antoni Veciana) 

 
 

BALL DE MARCOS VICENTE 2017 
60 quartetes 
Personatges:  
2 (o 4) diables, 10 ( + o -) pirates, 2 (o 4) 
esclaus, Marcos Vicente, 2 filles, Comte, 
Filla del Comte, Capità pirata, Capitana 
pirata, servents... 
Mínim 13, aconsellable 23 
 
ACTE 1: 
ESCENA 1 DIABLES OBREN EL BALL 
 
Diable 1: 
Benvinguts estimats públic 
Perquè tots quedem contents 
Us preguem que aquesta estona 
Estigueu callats i atents. 
 
Diable 2: 
El Ball de Marcos Vicente 
És una vella historieta 
Que us presenten els alumnes  
De l’Escola La Vitxeta. 
 
Diable 1 (o 3): 
Aquest text té dos colors 
El negre és permanent 
L’estructura que no es toca 
Per seguir bé l’argument 
 
Diable 2 (o 4): 
I el que pot canviar cada any 
I ser escrit per l’alumnat 
Són les quartetes que estan 
En vermell i subratllat 
 
Ball 
ESCENA 2: ES PRESENTA MARCOS 
VICENTE 
MV: 
Jo me dic Marcos Vicente 
El més valent de la terra 

I si algú diu el contrari 
Li declararé la guerra 
 
Jo mai no vaig fer cap cas 
De pares ni professor 
I quan me poso en problemes 
Sempre en surto guanyador 
 
En el bosc de les persones 
Jo en seré l’arbre més alt 
si algun gosa fer-me ombra 
el talaré amb la destral 
 
amb el trabuc sóc un metre 
i és cosa verdadera 
que d’un tret al passeig Mata  
vaig fer caure una fumera 
 
ESCENA 3: ES BARALLA AMB EL COMTE 
DE VALÈNCIA, Comte, filla, i servents 
sense text 
Comte: 
Per fi naltros t’hem trobat 
Prou ja de fer l’animal 
Deixa anar aquest trabuc 
Que a un innocent pots fer mal 
 
La teva dona i dos filles 
M’envien per a recordar-te 
Quan se t’acabi la força 
Pensaràs qui va estimar-te 
 
MV: 
Calla! M’és igual si tu ets 
El qui més mana a València 
Que quan te sento parlar 
Se m’acaba la paciència 
 
Comte: 
Vigila com tu em parles 
Que jo sóc l’autoritat 
Deixa l’arma ara mateix 
O et veuràs empresonat 
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MV: 
Doncs enlloc de tant parlar 
Ja podeu venir a per mi 
Comte: 
Si em voleu acovardir 
jo mateix vinc a lluitar 
Ball, durant el ball MV fereix al comte 
 
ESCENA 4: LA FILLA DEL COMTE 
DEMANA JUSTÍCIA 
Florinda: 
El meu pare ha caigut! 
Li ha fet mal sense raó 
Que fàcil és ferir els altres 
Quan tu no sents el dolor 
 
Crema tant Marcos Vicente 
Que ell en durarà ben poc 
Com l’olla de tant bullir 
Sobreïx i apaga el foc 
 
Sigueu valents i agafeu-lo 
Ataqueu-lo tots alhora 
Que pica com una vespa 
D’un en un, qui té a la vora 
 
Música (?) 
 
ESCENA 5: MARCOS VICENTE FUIG, ES 
TOPA AMB ELS PIRATES 
MV: 
Pirates! Surto del foc 
Per anar a caure a les brases 
 
Capità pirata: 
Agafeu-lo presoner 
Feu servir trabucs i espases 
 
Ball guerrer, (PASSADA) finalment MV 
queda presoner dels pirates 
 
ACTE 2 
ESCENA 6:EL CAPITÀ LI PROPOSA FER-
SE PIRATA 
 
Capità pirata: 
Atureu-vos els pirates 

Aquest home és un lleó 
Que contra deu enemics 
Ni tremola, ni té por 
 
Jo et perdonaré la vida 
Si vols ser amb mi pirata 
al mar els dos robarem 
tot l’or i tota la plata 
 
MV: 
Que tremoli doncs la mar 
La muntanya, i les planes 
Doncs accepto ser pirata 
Si n’és això el que tu manes 
 
Capità pirata: 
Com quan ve la primavera 
I el sol ràpid fon les neus 
menys t’ha costat oblidar 
Els que un dia van ser els teus 
 
(música?) 
 
ESCENA 7: LA DONA DEL CAPITÀ 
S’ENAMORA DE MV I AQUESTS DOS EL 
FAN FORA 
 
Capità Pirata: 
Esposa ja n’hem tornat 
D’haver anat a fer mal 
I enlloc de portar un tresor 
En porto un nou general 
 
Capitana 
Jo quan miro els ulls d’algú 
És com llegir un llibre obert 
Ets valent, despietat, 
I amb les armes ben expert 
 
Aquesta és l’oportunitat  
Que jo estava esperant 
I bé que d’aprofitar-la 
Abans no surti volant 
 
Escolta’m bé estranger 
Ets més jove i més fort 
Si et desfàs del meu marit 
T’ofereixo el meu cor 
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Estic avorrida d’ell 
La tropa a mi em segueix 
Tu series capità 
Si això no t’esporugueix 
 
MV 
Dubta  
Jo que ja he traït als meus 
Puc trair-ne més de cent 
No es pot pas frenar en sec 
Un cavall que va corrent 
 
Ataca i lluita contra el capità que és 
derrotat 
MÚSICA (PASSADA) 
 
 
ESCENA 8: ES PRESENTEN ELS PIRATES 
 
MV 
Als meus braços estimada 
Ara sóc el capità 
Qui sou tots que no us conec? 
Veniu-vos a presentar 
 
Pirata 1 
Sóc el pirata aguilot 
El més dolent de tot Reus 
cada sis anys jo me tallo 
totes les ungles dels peus 
 
Pirata 2 
Sóc un pirata molt ràpid 
I me diuen la granota 
Però quan jugo a futbol 
Sempre penjo la pilota 
 
Pirata 3 
Jo sóc un corsari vell 
I me diuen Bonifàs 
I a mi el que més m’agrada 
És posar-me els dits al nas 
 
Pirata 4 
Jo sóc una piratona 
I sempre jo vull menjar 
I si al pati no vigiles 

Te’m menjaré l’esmorzar 
 
Pirata 5 
Jo sóc un filibuster 
Que me diuen Pere Blau 
I per allà on jo passo 
Sempre monto un bon sarau 
 
Pirata 6 
A mi em diuen Decidida 
Tinc el trabuc preparat 
Per fer que la nostra escola 
Sempre tingui qualitat 
 
Pirata 7 
Jo sóc aquella pirata  
Que li diuen Marinada 
I sóc la més ferotge 
De tota aquesta contrada 
 
Pirata 8 
Sóc pirata i sóc lladre 
Però molts ho són millor 
Només mirar les notícies 
I en veureu que n’hi ha un piló 
 
Pirata 9 
m’agraden molt els vaixells 
sobretot els abordatges 
Però més diners tindria 
Si fossin meus els peatges 
 
Pirata 10 
Del pirata Jack Sparrow 
Jo sóc un dels millors fans 
I després de fer pipí 
Jo mai no em rento les mans 
 
Etcètera... 
 
MV: 
Pugem al vaixell pirata 
Siguem tots molt cridaners 
‘nem a robar or i joies 
I a agafar molts presoners!! 
 
(Música) 
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ESCENA 9:ELS PIRATES SEGRESTES A 
DUES NOIES I LES PORTEN A MV 
Estan les dues noies a terra, els pirates 
apareixen i les prenen presoneres i les 
porten davant de Marcos Vicente 
MV: 
Veig que m’heu portat dos noies 
Que seran bones esclaves 
Que es quedin al meu palau 
Serviran com a criades 
 
CAPITANA: 
Treballareu nit i dia 
Amb l’esquena acotxada 
I sols tindreu per menjar 
Pa sec i l’aigua salada 
 
 
ESCENA 10: LES DUES NOIES CANTEN 
UNA CANÇO I MV S’ADONA QUE SÓN 
LES SEVES FILLES, ES PENEDEIX 
Cançó: 
Divina Maria 
Dolça mare, prenda 
Més pura que el sol 
I que les estrelles 
 
Molt cumbrat de palmes 
Que nos representa 
La millor riquesa 
La millor riquesa 
 
MV: 
Aquesta cançó la conec 
i em sona la vostra cara 
Digueu noies com es diu 
El que va ser el vostre pare 
 
Filla 1: 
Fa molts anys que no el veiem 
Però bé el coneix tothom 
 
Filla 2: 
Es deia Marcos Vicente 
Aquest era lo seu nom 
 
MV Plora o fa un gest d’emoció 
 

Diable 1 
El mal s’ha girat en contra  
Tu tot sol t’has castigat 
Segrestant les teves filles 
T’has posat en un forat 
 
Diable 2 
Tu et creies que eres de ferro 
Ho ets entre martell i enclusa 
Has estat molt mala peça 
I no busquis cap excusa 
 
Marcos Vicente: 
Filles meves abraceu-me 
Que jo m’he de penedir 
Per pagar les meves culpes 
Juro que us trauré d’aquí 
 
ACTE 3 
ESCENA 11: MV S’EMBARCA AMB LES 
FILLES, ELS ESCLAUS, ESCENA AMB LA 
DONA 
 
Coreografia cadena  
 
Esclau 1 
Pugem ràpid al vaixell 
Callats, sense fer saraus 
Quan haguem fugit d’aquí 
no serem mai més esclaus 
 
Esclau 2 
Marcos Vicente ha enganyat 
A tota la tropa pirata 
Els ha fet anar ben lluny 
Tots a bord d’una fragata 
 
Esclau 3 
 
Esclau 4 
 
Capitana: 
Per què estan tots tan contents? 
Per què embarquem de nit? 
Ja fa dies que m’evites 
Hi ha res que no m’hagis dit? 
 
MV  
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Doncs l’ofici de pirata 
Ja m’ha arribat a la fi 
No em fa pas cap alegria 
Lluitar, robar i fer patir 
Farem una nova vida 
Si tu vols venir amb mi 
 
Capitana:  
Jo no trairé els meus 
Perquè el meu lloc està aquí 
Prò no donaré l’alarma,  
Per l’amor que vam tenir 
 
ESCENA 12: MV ALLIBERA ELS ESCLAUS 
I DEMANA PERDÓ, AQUEST LI ÉS 
DONAT 
 
Jutge 1 
Que comenci ara el judici 
Tot seguint ordres del Rei 
que aquell qui fa malifetes 
se li ha d’aplicar la llei 
 
Esclau 1  
Cert és que era un pirata 
Però ens va alliberar 
Esclau 2 
I ha gastat el que tenia 
En tornar el que va robar 
 
Jutge 2 
Cert és que ell pot tornar l’or 
Que a molta gent ha robat 
Pro no pot collir de terra 
Tota la sang que ha vessat 
 
Comte  
En va ser Marcos Vicente 
El qui a mi em va ferir 
Pro demanaré clemència 
Si em demana perdó aquí 

 
MV 
Dins d’una fonda vergonya 
N’estic del tot submergit 
Vull demanar-vos perdó 
Perquè estic molt penedit 
Jutge 1 
Doncs les teves lletges taques 
Així en queden ben rentades 
Comença una nova vida 
Lluny de persones malvades. 
 
ESCENA 13: DIABLES TANQUEN EL BALL 
 
Diable 1: 
Sortim de l’infern per dir-vos 
Que aquest ball ja s’ha acabat 
I ens emportarem avall 
Qui no hagi estat callat 
 
Diable 2: 
 
Naltros som de la Vitxeta 
no res ens pot espantar 
per molt que fora l’escola 
s’hi passegi un senglar 
 
Diable 1: 
Comenceu a regirar 
escureu els butxacons 
vinguin euros ben rodons 
perquè el ball puguem pagar.  
 
Diable 2: 
Som els de Marcos Vicente 
I cridem tots sense por 
Que visca l’Escola Pública 
Visca la Festa Major! 
 
Final 

 
 
 

 

 

 



BALL DE MARCOS VICENTE 

 

 27 

BALL DE MARCOS VICENTE 

 

CAPÍTOL ECONÒMIC 
 

Previsió d’ingressos 

La implicació de les famílies en el ball 
ha de ser cabdal per a aconseguir 
finançar el projecte. Mitjançant el 
micromecenatge pretenem cobrir una 
part important del pressupost i alhora 
donar a conèixer i fer que els famílies 
es facin seu el ball. Per altra banda no 
renunciarem a aconseguir fons públics i 
privats, ja que entenem que aquest ball 
tindrà utilitat pública en les vessants 
social, educativa i cultural, i no serà 
només un entreteniment.  

 

 

Previsió de despeses 

Depenent de la previsió d’ingressos 
l’AMIPA aprovarà pressupost o un altre. 
Evidentment que voldríem que aquest 
ball fos a màxims, però en tot cas 
posarem en perill les finances de 
l’AMIPA per a poder-hi tirar-ho 
endavant. Tenim Diverses opcions 
segons el pressupost. Des de comprar 
roba de qualitat superior  i encarregar 
la confecció de qualitat mitjana i que 
els famílies de l’escola facin la 
confecció. 

Per tal d’abaratir costos s’ha fet un 
equip de mares i pares que cusen 
vestits el divendres a al tarda per tal 
d’abaratir el cost del projecte i, alhora, 
fer que les famílies participin en el 
projecte i tingui un caire inclusiu. 

També cal de suport a l’aula per part 
d’una professional de teatre en l’àmbit 
educatiu. Aquesta té uns honoraris de 
30€ l’hora. Si comptem amb 2 hores la 
setmana per 36 setmanes lectives, més 
20 hores extres per preparar l’estrena 
ens dóna el resultat següent: 
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CALENDARI DEL BALL 
 

 

 

 

Data Acció Qui la porta a terme 

Setembre – desembre 
2015 

Reunions de coordinació  Equip Educatiu - Amipa 

Gener – abril 2016 Reunions amb 
administracions. Proposta de 
l’avantprojecte a la Comissió 
de Protocol. Coomençar a 
demanar subvencions quan 
es convoquin. 

AMIPA 

Abril  Confecció definitiva capítol 
econòmic 

AMIPA i proveïdors 

Maig – Juny 2016 Establiment dels aspectes 
que s’han d’introduir a la 
programació vinent. Buscar 
col·laboradors (coreografia 
per exemple) 

Equip Educatiu - Amipa 

Juny 2016 Primera acció de propaganda 
interna, demanar imatge 
gràfica a pares i mares 
il·lustradors  

AMIPA 

Setembre 2016 Inici del projecte educatiu del 
ball parlat 

Equip Educatiu 

Gener 2017 Inicia campanya divulgativa i 
de mecenatge  

AMIPA 

Febrer 2017 Formalitzar l’encàrrec dels 
trabucs 

AMIPA 

Març 2017 Inici confecció vestuari AMIPA, proveïdors, 
famílies 

Abril 2017 Inici reforç monitora de 
teatre a les aules 

AMIPA, Maria Bravo 

16/06/2017 Preestrena del ball a l’escola 
a la festa de final de curs de 
les dues escoles:  

 Escola Pi del Burgar  

 Escola La Vitxeta 

Classes de 5è 
Classe música ESO 

21/06/2017 (19h) Estrena del ball Jardins Casa 
Rull 

5è J/ musics ESO 

27/06/2017 Seguici Petit de Sant Pere 5è J / musics ESO 

23/09/2017 Seguici Petit Misericòrdia 5è S / musics ESO 
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RECULL DE PREMSA: 
 
 
 

 

La Vitxeta hissa la 
bandera pirata 

per Ariadna 
Escoda 

 

 

El Mar i Cel amb un final que 

acaba bé. És com defineixen el 

Ball Parlat de Marcos Vicente els 

impulsors de la seva recuperació 

a Reus. Són els alumnes de 

cinquè de primària de l'escola de 

la Vitxeta de Reus qui 

s'encarregaran de treure'l al 

carrer per aquest Sant Pere. Una 

història de pirates és el punt de 

partida d'un projecte que ha 

engegat l'associació de pares i 

mares del centre 

 

Atenen a les indicacions, es 

corden els lligams de les sabates i 

no es perden detall sobre els 

passos que hauran de fer. Són els 

alumnes de cinquè de primària 

de l'escola la Vitxeta de Reus, 

que tenen entre mans la 

recuperació del ball parlat de 

Marcos Vicente. L'associació de 

mares i pares del centre van ser 

els primers en proposar aquesta 

iniciativa, que té un doble 

objectiu: per una part, recuperar 

una part de la cultura reusenca i 

de l'altra, introduir el teatre i el 

ball en l'itinerari escolar dels 

alumnes. Mentre que la música i 

el text es recupera de l'original, 

les coreografies es creen des de 

zero, tal com explica 

l'encarregada del ball, Núria 

Navàs. 

Sant Pere és el dia D per aquesta 

vintena de xiquets i xiquetes, que 

hauran de sortir als carrers de 

Reus per lluir una mostra de 

cultura de la ciutat. Ho faran 

vestits de pirates i des de 

l'associació de pares i mares estan 

estudiant mesures per poder 

costejar el preu de la roba que 

duran els petits. Tot apunta que 

apostin per una campanya 

demicromecenatge. 

 

http://www.canalreustv.cat/noti
cies/la-vitxeta-hissa-la-bandera-
pirata 

 

 

 

 

http://lavitxeta.net/
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