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FESTES MAJORS DE SALOU

A Salou hi ha tres festes majors: La festa major d'hivern que
se celebra a finals de gener i principis de febrer, la d'estiu que
és a mitjans d'agost i la festa major del 30 d'octubre que
commemora el naixement de la ciutat.
Assenyala en el calendari les festes de Salou.

CALENDARI CURS 2019/2020
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ELS NANOS
Els Nanos de Salou van ser comprats a la tenda El Ingenio de
Barcelona i des d’aleshores formen un dels elements propis de la
ciutat. Els nanos són unes figures formades per una persona amb el
cap posat dins d'un gran cap. El Ball de Nanos de Salou compta amb
un total de 14 figures tan destacades com: El Turc, el Geppeto, la
Catalana, el Català, la Sevillana, el Drac, el Dimoni, el Cuiner, l'Indi,
el Comensal, la Bruixa, el Caporal jove, el Caporal vell i el Harpo.
Tots ells amb els seus vestuaris característics confeccionats
especialment per nosaltres seguint els patrons d'una pintora salouenca
Mercè González i estan pintats a mà.
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La Mulassa
La Mulassa és una figura o bèstia de la imatgeria festiva popular
catalana que representa una mula. Es creu que aquesta figura
prové de l’entremès religiós que sortia a les processons del
Corpus.
La Mulassa de Salou va ser estrenada el dissabte 30 de gener de
2010, en el marc de la Tercera Mostra i Tallers per a Petits i
Grans organitzada per la Xarxa de Cultura Tradicional Catalana
de Salou, i apadrinada per l'alcalde de Salou, Pere Granados, i la
que en aquell moment era directora de l'Institut Marta Mata,
Carme Sans.
Dissenyada i fabricada per l’artista reusenc Manel Llaurador i el
vestuari, confeccionat per la modista reusenca Montserrat
Pascual.
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BALL DE BASTONS
El Ball de Bastons és una dansa popular molt estesa a Catalunya i a
la meitat nord de la Península Ibèrica. És una dansa on les
balladores i els balladors porten a les mans dos bastons [un per mà]
els quals es piquen amb altres bastons per fer sonar cops rimats
d'acord amb la melodia.
El seu origen és incert però hi ha diverses teories de les quals se’n
destaquen tres: la teoria segons prové de les danses de la fertilitat de
la terra, la teoria que prové de les danses pírriques gregues i la
teoria segons la qual el ball de bastons prové del ball d'espases que
va ser vigent al Principat fins al segle XVIII.
El Ball de Bastons de Salou es va crear a l'Institut Jaume I de Salou
l’any 2003 de la mà de la professora del centre Rosa Sanaüja i del
folklorista cambrilenc Àngel Vallverdú i Rom. Durant el curs
2011-2012 la colla surt de l'Institut per obrir-se a tota la ciutat i
s'incorpora a l'Associació Sal-i-Ou. Bestiari i Balls Populars. El
Ball de Bastons de Salou té un estil propi amb connexions als trets
característics del Baix Penedès i compta amb una quinzena de balls
propis. La colla es va crear el 2003 des de zero perquè no es van
trobar referències que hi hagués hagut Ball de Bastons abans.
L’acompanyament musical del Ball de Bastons és dues gralles i un
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BALL DE PASTORETS
El Ball de Pastorets és un dels balls parlats de Catalunya,
característic de la zona del Penedès i del camp de Tarragona. Es
diu que la seva procedència es troba en els ritus agraris i
d'invocació de la fertilitat de la terra. Es balla amb un bastó llarg
i el ball comú per totes les colles es fa al so de la música d'una
mitja cobla o una cobla de tres quartans i la melodia és una
variació de la cançó tradicional "pastoret on vas?”.
El Ball de Pastorets a Salou va començar l’any 2015, a través del
Ball de Bastons de Salou. El seu cap de colla, en Joan Macias
Bonet, va preparar la secció bastonera per sortir a la cercavila
medieval d’aquell any. D’ençà de la seva creació va tenir molta
relació amb el Ball de Pastorets de Terrassa i el Ball de Pastorets
de Reus, essent aquests últims, conjuntament amb el Ball de
Bastons de Salou, la colla que la va apadrinar el setembre del
2017, moment en el qual es constitueix formalment el Ball de
Pastorets de Salou.
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BALL D’ESPASES
El Ball d’Espases és una forma de dansa la qual té com a element
central una espasa la qual s’empra per ballar al so d’una música
predeterminada i formant diverses figures i estructures.
Trobem diferents balls amb espases al llarg de tota la Península
Ibèrica i tota Europa [en especial a l’Europa Central]. En funció de la
població on et trobis, podràs veure diferents tipologies d’espases, així
com formes de fer-la dansar. Podem trobar danses amb moviments
més lents així com danses amb espases més lleugeres que piquen de
forma més ràpida. A més, en diferents poblacions s’empren les espases
per entrecreuar-les i pujar a una de les persones que dansen fins a una
determinada alçada. El Ball d’Espases de Salou va començar l’any
2015, a través del Ball de Bastons de Salou. Es va plantejar
inicialment per sortir a la Setmana Medieval i fou el cap de colla
del Ball de Bastons de la vila, el salouenc Joan Macias Bonet que
conjuntament amb les persones integrants de la colla van treure
per primer cop el Ball d’Espases de Salou el qual emprava una
espasada [mandoble en castellà] com a element per dansar.
Posteriorment, el 23 d’abril de 2016 van oficialitzar-se com a
colla per ser presents més enllà de la cercavila medieval i foren
apadrinats pel Ball de Bastons de Salou.
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BALL DE PANDEROS
El Ball de Panderos, també anomenat Ball de Panderetes o Ball de
Panderets, és una dansa característica del Penedès i Garraf. Aquest ball
es caracteritza per portar una pandereta a la mà que es fa sonar al ritme
de la melodia. Malgrat que en algunes poblacions com Vilafranca del
Penedès o Sant Pere de Ribes existeixin colles diferenciades de panderos
i panderetes, amb indumentàries diferents, les danses són les mateixes o
similars.
El Ball de Panderos de Salou s'introdueix de la mà del salouenc Joan
Macias Bonet gràcies a l’ajuda i instrucció rebuda pel Ball de Panderos
del Vendrell. Es comencen els assajos l’any 2018 i es presenta en societat
el 27 d'octubre de 2019, emmarcat en el trentè aniversari de la
segregació de Vila-Seca, i apadrinats pel Ball de Panderos del Vendrell.

Vols ballar amb nosaltres??
Envia'ns un correu per més informació

Ball de Nanos a partir dels 8/9 anys
Mulassa a partir dels 12 anys
Ball de Bastons a partir de 6 anys
Ball D’espases a partir dels 14 anys
Ball de Pastorets a partir dels 12 anys
Ball de Panderos a partir dels 12 anys
associacio.sal.i.ou@gmail.com

