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1. Presentació del Ball  
 
L’Associació Cultural Ball dels Cercolets de Valls neix el desembre de 2016 de la 
unió d’un grup de joves molt relacionats des de fa temps amb el món cultural 
vallenc i l’Escola de Dansa Adagi.  
 
La principal voluntat de l’entitat és recuperar el ball dels Cercolets de Valls de la 
manera més fidel i minuciosa possible, aportant d’aquesta manera un nou ball al 
seguici cerimonial de la ciutat de Valls. Gràcies a la sinergia amb l’ Escola de Dansa 
Adagi es garanteix la continuïtat de l’ activitat de l’ associació en el futur.  
 

2. Recuperació del Ball dels Cercolets 
 
Tal  com dicta el refrany popular “Per coques i balls no hi ha com a Valls”, al llarg 
de la seva història Valls ha viscut l’existència d’un gran nombre de balls populars 
com el ball de la Primera, el ball de Gitanes, el ball dels Cavallets o el ball dels 
Cercolets, molts d’ells recuperats actualment. Però del compendi de més d’una 
desena de balls, una gran quantitat segueix romanent en estat letàrgic com és el 
cas del ball dels Cercolets. És fruit d’aquesta diferencia entre la quantitat de balls 
existents i els actuals que neix la necessitat de recuperar un nou ball per a la 
ciutat. 
 
L’origen del ball dels Cercolets radica en les festes i cerimònies de les veremes. 
Agafa el nom dels cèrcols que sostenen els balladors/es i amb els que realitzen les 
figures, de les quals havia estat freqüent simular la construcció d'una bóta, que els 
balladors feien amb l'entreteixit dels seus cèrcols.  

Encapçalant als balladors/res trobem la figura del dimoni burlesc, representació 
del mal que obre pas al ball durant la cercavila per les places i carrers. 

 
a. Referències històriques 

Ja en l’Interrogatori de Francisco de Zamora a l’ajuntament de Valls de l’any 1790 hi 
consta el ball dels Cercolets: 

 
“En la fiesta mayor hay Completas, Oficio, Procesión solemnes. 
Hay dos noches iluminación. Salen los cuatro Gigantes, tarrasca, 
águila, y varias danzas sin número fijo. Las diversiones públicas 
de esta villa, dónde no hay fiestas de toros, ni teatro, se reducen 
a las danzas o bayles públicos acostumbrados en la Fiesta 
Mayor, y otras extraordinarias. Los nombres vulgares de estas 
danzas son: de Sta.Fe, de S.Bartolome, de Moros y cristians, de 
Cavallets, de Galeras, de Damas y Vells, de Bastonets, de 



 

Valencians, de Pastorets, de cercolets, de Moxiganga, de 
Gitanas....dels Diables.” 

 
En la novel·la Vilaniu, Narcís Oller ens descriu el vestuari de la següent manera: 
 

“ Mocador rosat en forma de diadema i amb un ramet de clavells 
damunt l’orella esquerra, camisa blanca, armilla de vellut blau 
amb cintes i cascavells, faixa de seda carmesina, pantalons 
blancs fins al genoll, camalls de vellut amb cascavells i 
espardenyes de veta rosa ” 

  
El prevere, historiador i folklorista vallenc Eusebi Ribas Vallespinosa també ens 
parla del ball. Gràcies a les seves notes sabem que l’ última vegada que el ball 
vallenc va sortir al carrer per part dels vallencs va ser per les festes decennals de 
l’any 1881. Ribas també ens diu que era un ball que feia el gremi de boters de la 
ciutat, els quals feien i desfeien un bóta al ritme de la música amb un seguit de 
combinacions coreogràfiques, i que la indumentària era similar a la del ball de la 
Primera. A tall anecdòtic, Ribas també recull que el ball va executar-se en una 
ocasió davant del palau de la diputació de Tarragona per celebrar l’arribada del rei 
Amadeu, que havia arribat en tren passant per la Plana de Picamoixons fins a 
Tarragona.  

 

El	Ball	dels	Cercolets	de	Vilafranca	a	les	Festes	Decennals	de	l’any	1951		(Pere	Català	Roca	/	Arxiu	
Municipal	de	Valls)	



 

 
Per altre banda, el ball de Cercolets de Vilafranca va ser la última agrupació que va 
realitzar el ball a la nostra ciutat essent contractats per les Festes Decennals de la 
Candela de l’any 1951. És per aquest motiu que seran els padrins del ball. 
 
 

3. El Ball dels Cercolets de Valls 
  

a. Música 
L’ acompanyament musical serà amb flabiol, tamborino i sac de gemecs. La música 
ha estat composada pel músic vallenc Francesc Sans, que també és autor d’altres 
peces del seguici vallenc com la del bou, el ball dels nans o la solemne baixada de l’ 
arcàngel.  

 
Interessat des d'un principi en el context i les funcions pròpies de la música 
tradicional del nostre país, es dedica a la investigació del marc festiu i dels 
instruments des d'un punt de vista històric i organològic, i a la recopilació i 
reinterpretació de músiques històriques. 

 
Així ens defineix la nova peça musical:  

“La música per al ball dels Cercolets, després de constatar que no en 
guardem cap record històric, ha estat creada de nou a partir de diferents 
paràmetres: en primer lloc, s’han tingut en compte les característiques 
d’aquest tipus de balls a partir dels que es conserven o s’han recreat en el 
marc festiu del Camp de Tarragona i el Penedès. En segon lloc, s’ha volgut 
mantenir dins el format del corpus musical històric que conserva la ciutat 
de Valls, seguint les traces de les antigues melodies. I finalment, i més enllà 
de l’esperit creatiu, s’hi ha incorporat un fragment tradicional, recollit de 
Joan Serra i Plana –el darrer graller vallenc de tradició oral - que ell havia 
tocat a mitjans del segle XX amb les panderetes de Vilafranca, però que és 
d’ús habitual en alguns balls de Cercolets”. 

 
b. Coreografia 

El ball dels Cercolets de Valls el formen 8 balladors/es creant dues files paral·leles 
com a figura de professó on cada membre alça i subjecta el cèrcol amb les mans. 
La coreografia anirà a càrrec de Roser Carbonell, membre de l’Associació Cultural 
Ball dels Cercolets de Valls i directora de l’escola de dansa Adagi de Valls. 

 
Roser Carbonell porta des del 1989 immersa en l’ensenyament de la dansa a la 
ciutat de Valls impartint diferents disciplines: clàssic, contemporani, jazz, folklore 
o danses urbanes entre d’altres. Tot això amb els seus professors titulats de cada 
modalitat. En aquest darrer any 2016 Adagi ha participat en concursos provincials, 



 

nacionals i fins i tot europeus. Cal esmentar que aquest mes de juliol Adagi té 
l’honor de representar Espanya en el mundial de ballet que aquest any 2017 se 
celebra a Romania.  

L’any 2016 Adagi, sota la direcció de Roser Carbonell, va presentar el ballet El 
Quixot amb coreografia i llibret de Marius Petipà i música de Ludwig Minkus, 
estrenat a Moscou el desembre de l’any 1869.  

L’assessorament coreogràfic serà a càrrec de Raimon Casals.  

 
c. Vestuari 

La encarregada del disseny i confecció del vestuari és Blanca Ferré, que també ha 
elaborat el vestuari pel ball dels Cercolets de Vilafranca i els nous vestits dels 
gegants de la ciutat de Valls, entre d’altres. Ens defineix així la seva visió sobre la 
futura indumentària del ball:  

 
“El ball dels Cercolets és un ball que pertany als anomenats balls blancs 
tant presents a les zones penedesenques, Garraf, Camp de Tarragona... La 
idea principal i bàsica és el d'un grup de joves disposada a festejar les festes 
entorn a l'arbre de maig (com per exemple els balls de Gitanes ballant 
entorn d'un pal), la primavera, aquest nou cicle de vida.  
L'encàrrec del vestuari partia d'unes premisses que he inclòs en el disseny 
del projecte, però amb la voluntat que el vestuari transpiri tradició, que ens 
parli dels joves del poble que s'engalanen quan arriben temps de festes, que 
trenen amb cintes de colors els seus cèrcols per ballar i festejar la diada. 
També identificació d'un poble, en aquest cas Valls, i com a distintiu un 
color; el blau de la Mare de Déu de la Candela, de la llum. Incorporant els 
clavells com a flor destacada de la festa del patró de Valls, Sant Joan.” 
 
 

d. Incorporació al seguici 
Les principals sortides del ball seran l’anada i la sortida de Completes del dia 23, 
l’anada i sortida d’ofici del 24, dia de Sant Joan, i el Tomb del Poble de la tarda. 
També participarà en els actes rituals de les Festes Decennals de la Mare de Déu 
de la Candela cada 10 anys.  

 
El ball es realitzarà segons marqui el moment en carrers i places i es crearà un pas 
específic per als trajectes entre punts de representació.  
 

e. Finançament  
El cost del vestuari l’assumeix el nostre patrocinador principal, LEAR 
CORPORATION. Lear Corporation és líder mundial en el disseny i fabricació de 



 

sistemes de distribució elèctrica, productes electrònics i seients per a l'automòbil. 
Més de 400 marques de vehicles en tot el món porten contingut fabricat per Lear. 
A escala global, Lear ocupa a més de 150.000 persones en més de 240 
instal·lacions situades en 37 països. 
 
Lear Valls és la central de la divisió d'E-Systems d'Europa i Àfrica i a més a més 
compte amb més de 300 enginyers que treballen en el disseny i desenvolupament 
de productes electrònics. 

 
“Com a empresa, donar servei a la nostra comunitat és un dels nostres 
valors principals, i estem compromesos a retornar valor i recursos allà on 
estem emplaçats. Per Lear, és un plaer poder donar suport a una iniciativa 
tan local i tan arrelada a Valls, ciutat on fa més de 65 anys que hi som 
presents.” 
 

 
 
 
 
Tot i que també contem amb el suport de:  
 

 

 

 



 

A més, per acabar de cobrir tots els costos de la recuperació del Ball, s’ha 
iniciat una campanya de crowdfunding amb la plataforma Tot Suma. La 
campanya comença el 20 de març i dura 44 dies. En funció de la quantitat 
aportada, els mecenes podran gaudir de diverses recompenses com: 
agraïment a les xarxes socials oficials del Ball, xapa oficial del ball, mocador 
oficial del ball, samarreta oficial del ball, bossa oficial del ball, agraïment al 
cartell de l’estrena del ball, invitació per la pre entrena del ball (4 de juny), 
actuació particular del ball i xerrada sobre la recuperació del ball.  

 

 

El nostre merchandising oficial també es podrà comprar el dia 23 d’abril a la fira de 
Sant Jordi.  

f. Campanya de comunicació  

La imatge gràfica del ball és a càrrec d’Eva Traguany que ha realitzat el logotip de 
color rosa, que és el color corporatiu del ball, ja que és un color significatiu i 
predominant en el vestuari. El logotip representa un clavell, flor corporativa del 
Ball, de 8 pètals representant el nombre de balladors.  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El vídeo promocional l’ha realitzat Jordi Ferré i ja es pot visualitzar al nostre canal 
de Youtube.  

A més, tota la informació sobre el ball es pot trobar centralitzada a la nostra web: 
www.cercoletsvalls.wordpress.com 

També ens podeu seguir a través de les xarxes socials Twitter, Facebook i 
Instragram @CercoletsValls. El nostre hastag oficial és #CercoletsValls.  

4. Estrena del ball 

El Ball dels Cercolets de Valls s’estrenarà el diumenge 17 de juny i comptarà amb la 
presència i acompanyament dels padrins del ball, el Ball dels Cercolets de 
Vilafranca del Penedès, és el ball de Cercolets més antic de Catalunya i l’últim ball 
de Cercolets que s’ha vist ballar a Valls per les Festes Decennals de l’any 1951.  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

L’equip: 

L’Associació Cultural Ball dels Cercolets de Valls està formada per:  

Raul Molina, president 

Roser Carbonell, tresorera i coreògrafa  

Miquel París, secretari 

Marta Ferré, comunicació i premsa 

Col·laboradors: 

Albert Oliva, assessor històric 

Francesc Sans, assessor històric i compositor  

Blanca Ferré, confecció i disseny del Vestuari 

Eva Traguany, dissenyadora gràfica 

Jordi Ferré, realitzador del vídeo promocional  

Raimon Casals, assessorament coreogràfic  



 

Ball de Cercolets de Vilafranca 

Escola de Dansa Adagi 

 


