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ELS BALLS POPULARS A CERVERA L’ANY 1739

Josep M. Llobet i Portella

Ja tenim dit que, els dies 25 i 26 de 
març de 1724, durant les festes de procla-
mació del rei Lluís I, es portaren a terme 
a Cervera diverses actuacions de quatre 
grups de ball, el que escenificava la lluita 
de l’arcàngel sant Miquel contra Llucifer, 
el d’espases, el de bastons i el de gitanes.1 
Ara, la localització de nous documents, 
ens permet ampliar la informació que 
teníem sobre els grups cerverins de balls 
populars.2

Actualment sabem, doncs, que, el 
dia 10 d’abril de 1739, els membres de 
l’Ajuntament de Cervera van prendre 
l’acord de fer una pòlissa d’un valor 
de 5 lliures i 12 sous a cada un dels 
grups de ball que havien actuat durant 
la passada festa major del Sant Misteri. 
Aquests grups de ball eren els següents: 
el de gitanes, format per Francesc Porta 
i els seus companys –sembla que aquest 
grup havia d’estar format per dones–, el 

1 Josep M. LLobet i PorteLLa, «Sobre el ball d’es-
pases a Cervera», Segarra, 240, (novembre 2016), 
p. 17.
2 Ja vam donar una breu notícia a: Josep M. LLobet 
i PorteLLa, «Sobre el balls populars a Cervera», Se-
garra, 278, (gener 2020), p. 20.

de espases, format per Josep Robió i els 
seus companys, el de bastons, format per 
Francesc Ortigues i els seus companys, i 
el de moros i cristians, format per Jaume 
Perelló i els seus companys (document 1).

Aquell mateix dia en què fou pres 
l’acord per part dels membres de l’Ajunta-
ment cerverí, cada un d’ells es presentà al 
clavari municipal i firmà la corresponent 
àpoca per tal que es pogués fer efectiu 
el pagament prèviament establert (docu-
ments 2-5).

Textos documentals

1
1739, abril, 10. Cervera

Els membres de l’Ajuntament de Cervera 
acorden que sigui feta una pòlissa d’un import 
de 5 lliures i 12 sous a cada un dels grups de 
ball que van actuar durant la festa del Sant 
Misteri d’aquest any: el de gitanes, el d’es-
pases, el de bastons i el de moros i cristians.

 Arxiu Comarcal de la Segarra 
(ACSG), Cervera, Fons Municipal, Consells, 
1737-1748, f. 74v-75v.

Die 10 aprilis 1739 Cervariae.
Con acistencia del illustre señor don Luis 

de Gálvez y Saavedra, corregidor interino de 
la presente ciudad de Cervera y su partido por 
la sacra, católica y real magestad, convocados 
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y congregados los illustres señores don Joseph 
de Moxó y Borrás, don Cyrino de Pedrolo y 
de Folcrás, don Francisco de Sabater y Meca, 
Joseph de Mora y Bruno Perelló, regidores 
junto con los illustres señores don Buena-
ventura de Montaner y Valls y Joseph Corts, 
indispuestos, de la referida presente ciudad, 
en virtud de reales títulos, en una de las salas 
de la casa de la mesma ciudad, en donde para 
tratar los negocios de aquélla se acostumbran 
convocar y congregar, y assí convocados, 
ayuntamiento teniendo y la dicha ciudad re-
presentando, por el qual illustre Ayuntamiento 
fue acordado y deliberado que se saquen las 
pólissas siguientes, esto es, […] quatro a los 
quatro bayles de gitanas, espadas, bastones y 
moros y christianos que se hizieron por la fiesta 
del Santo Misterio de este año, de 5 libras, 12 
sueldos, cada una, […].

2
1739, abril, 10. Cervera
El clavari municipal de Cervera fa constar 

la firma d’una àpoca de 5 lliures i 12 sous per 
Francesc Porta i els seus companys, que és la 
quantitat que els oferí donar l’Ajuntament per 
fer el ball de les gitanes en la festa del Sant 
Misteri d’aquest any.

ACSG, Cervera, Fons Municipal, Clava-
ria, 1739, f. 5r.

Dicto die.
Similis apocha fuit firmata per Franciscum 

Porta et socios suos de 5 libris, 12 solidis. Y 
són per tantes los ne offerí donar lo il·lustre 
Ajuntament per fer lo ball de las gitanas en la 
festa del Sant Misteri del corrent any. Y se trau 
en virtut de deliberació de Ajuntament presa lo 
dia present. Et ideo, renuntiando, etc.

Testes sunt praedicti.
[Al marge esquerre:] 5 librae, 12 solidi.

3
1739, abril, 10. Cervera
El clavari municipal de Cervera fa constar 

la firma d’una àpoca de 5 lliures i 12 sous per 
Josep Robió i els seus companys, que és la 
quantitat que els oferí donar l’Ajuntament per 

fer el ball de les espases en la festa del Sant 
Misteri d’aquest any.

ACSG, Cervera, Fons Municipal, Clava-
ria, 1739, f. 5r.

Dicto die.
Similis apocha fuit firmata per Iosephum 

Robió et socios suos de 5 libris, 12 solidis. Y 
són per tantes los ne offerí donar lo il·lustre 
Ajuntament per fer lo ball de las espasas en la 
festa del Sant Misteri del corrent any. Y se trau 
en virtut de deliberació de Ajuntament presa lo 
dia present. Et ideo, renuntiando, etc.

Testes sunt praedicti.
[Al marge esquerre:] 5 librae, 12 solidi.

4
1739, abril, 10. Cervera
El clavari municipal de Cervera fa constar 

la firma d’una àpoca de 5 lliures i 12 sous per 
Francesc Ortigues i els seus companys, que és 
la quantitat que els oferí donar l’Ajuntament 
per fer el ball dels bastons en la festa del Sant 
Misteri d’aquest any.

ACSG, Cervera, Fons Municipal, Clava-
ria, 1739, f. 5r-5v.

Dicto die.
Similis apocha fuit firmata per Franciscum 

Ortigues et socios suos de 5 libris, 12 solidis. 
Y són per tantes los ne offerí donar lo il·lustre 
Ajuntament per fer lo ball dels bastons en la 
festa del Sant Misteri del corrent any. Y se trau 
en virtut de deliberació de Ajuntament presa lo 
dia present. Et ideo, renuntiando, etc.

 Testes sunt praedicti.
 [Al marge esquerre:] 5 librae, 12 

solidi.

5
1739, abril, 10. Cervera
El clavari municipal de Cervera fa constar 

la firma d’una àpoca de 5 lliures i 12 sous per 
Jaume Perelló i els seus companys, que és la 
quantitat que els oferí donar l’Ajuntament per 
fer el ball de moros i cristians en la festa del 
Sant Misteri d’aquest any.

ACSG, Cervera, Fons Municipal, Clava-
ria, 1739, f. 5v.
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Dicto die 10 aprilis 1739.
Similis apocha fuit firmata per Iacobum 

Perelló et socios suos de 5 libris, 12 solidis. 
Y són per tantes los ne offerí donar lo il·lustre 
Ajuntament per fer lo ball de moros y christi-

ans en la festa del Sant Misteri proppassat. Y 
se trau en virtut de deliberació de Ajuntament 
presa lo dia present. Et ideo, renuntiando, etc.

Testes sunt praedicti.
[Al marge esquerre:] 5 librae, 12 solidi.


