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El pastor: un mite popular  

El pastor remeier 
 

Coneixedor del medi natural, de les herbes, de les plantes, de les seves 

característiques, usos, combinacions, formulacions i aplicacions medicinals.  



El pastor remeier 

 

El coneixement especialitzat de les aplicacions medicinals i de les 

preparacions d’herbes converteix el pastor en un avantatjat coneixedor de la 

nostra etnobotànica. 

 



El pastor guaridor 

 

El pastor es presenta a més com un guaridor. És el traumatòleg de les classes 

populars quan algú es deslloriga lligaments o contusions.  

Es presenta en segon lloc com a coneixedor de tota una colla d’oracions, 

barreja de religiositat, màgia i superstició per guarir-se d’alguns mals tan 

popularment sofers com: la llomadura (lumbago), l’espunyidura (desllorigar-se 

el puny) i les angines. 



El pastor constructor i sonador d’instruments musicals 

 

Instruments de música popular que treballa, fabrica i fa sonar mentre té cura del ramat.  

Els flabiols (de boix o de canya) 

Les flautes 

Els gralls coneguts com gralls de pastor 

 



El pastor com a mitjancer entre Déu i l’home 

 

És el personatge escollit per la divinitat com a receptor de la voluntat divina. Apareix 

popularment tocat d’una certa aurèola d’escollit en ser protagonista de tot un seguit de 

revelacions fetes a través del mite de la religiositat popular de les aparicions marianes.  



El pastor com a mitjancer entre Déu i l’home 

 

Personatge protagonista del retrobament d’antigues imatges sagrades les 

quals a vegades durant centúries apareixen i desapareixen en coves, balmes, 

arbres, cingles. El pastor és l’actor principal de tot un munt de llegendes a 

l’entorn del mite de les Mares de Déu trobades.  



Els corrals de bestiar: la petjada del pastor al territori 

 

La important activitat ramadera de temps passats ha deixat rastres evidents en el 

nostre territori com són els corrals de bestiar, construccions rústiques. Avui 

abandonades, derruïdes o desaparegudes que han deixat de tenir el seu habitual 

ús. Són construccions de tipus popular que incorporen el corral, la pallissa o 

habitacle d’una o dues plantes pel pastor.  



 

El pastor i la festa 

    

- Element integrador 

- Element mític de la cultura popular 

- Havia d’estar predestinat a tenir un rol important dins la festa  

- Aquest paper es presenta en diferents manifestacions  

- A l’Aragó: en la seva participació en els Dances 

- En el marc festiu de la Catalunya Nova amb El Ball de Pastorets 

- Documentat des del segle XVII amb parlaments  

- Acompanyat d’instruments pastorívols:  

el flabiol, el tamborí i el sac de gemecs  

 



El Ball de Pastorets: generalitats  

Ball de Bastons de pal llarg 

És una aparença més externa. La simbologia dels personatges, càrrecs i  

rols dels actors dansaires ens denoten que estem davant d’una  

representació molt més complexa.  

 

Ball de Pastorets 

El nom popular ratifica que la importància de la dansa no rau en l’estri 

principal que fan anar els balladors -el bastó de sis pams- sinó en la 

caracterització dels personatges que el ballen. En el rol o el paper pel qual  

figuren anar caracteritzats els actors dansaries, el de pastors.  

 

El nom en diminutiu 

No vol forçosament significar que es tracta d’un ball infantil sinó que al  

llarg de la història s’ha ballat per:  

Homes casats (Vilafranca 1824) 

Fadrins (Tarragona 1877) 

Quitxalla (Vilafranca 1884, El Vendrell 1913) 

 



El Ball de Pastorets: marc històric 

El primer esment, segle XVII 

La primera menció històrica data de 1633 quan la ciutat de Tarragona 

rep la visita del rei Felip IV, tot coincidint amb les festes de Santa Tecla.  

S’esmenta que “feren bonics parlaments”. Queda doncs clarament  

demostrat que el Ball de Pastorets és des del seu origen un ball amb 

parlaments.  

 

Cronologia documental 

 

Camp de Tarragona (Tarragonés, Alt Camp, Baix Camp, Priorat) 

Tarragona 1633. Reus 1725. Alforja 1784. La Selva del Camp 1850. 

La Riera 1859. Falset 1862. Riudoms 1881. Torredembarra 1882. 

Alcover 1894. La Pobla de Montornés 1895.  

 

Penedès (Alt Penedès, Baix Penedès, Garraf, Anoia)  

Vilafranca 1802. El Vendrell 1846. L’Arboç 1846. Igualada 1852.  

Sitges 1853. Vilanova 1862. Masllorenç 1881.   



El Ball de Pastorets: marc actual 

Camp de Tarragona (Tarragonés, Alt Camp, Baix Camp, Priorat) 

Tarragona 1990. Torredembarra 2000. Constantí 2001. Reus 2002. 

 

 

Penedès (Alt Penedès, Baix Penedès, Garraf, Anoia)  

Sitges activitat continuada. Vilafranca 1980. Vilanova 1980. 

 Cunit 1984. Cubelles 1991. El Vendrell 1996/2006.  

Sant Pere de Ribes 2003. Lavern 2005. Arboç 2008. Igualada 2011. 

 Monjos 2013. Guardiola de Font Rubí 2016.  

 

 



El Ball de Pastorets: modalitats bàsiques 

1. Model del Camp de Tarragona 

 

2. Model Penedesenc 

 

3. Model Arbocenc  



El model del Camp de Tarragona  

El ball es caracteritza per l’existència de 

quatre personatges clarament diferenciats 

que presideixen el ball. El majoral, dos 

rabadans i la pastoreta. Històricament en 

aquest grup s’inclouen els balls de:  

 

- Tarragona 

- Alcover 

- El Vendrell  

 

 

 



El model Penedesenc  

Els balls que s’apleguen sota aquesta 

tipologia es caracteritzen pel fet de que tot 

i tenir alguns personatges amb càrrecs 

diferenciats -majoral, capità, rabadà- en 

aquestes versions no hi ha cap 

personatge femení. Històricament tenen 

aquestes característiques bàsiques els 

balls de: 

- Vilafranca 

- Sitges 

- Vilanova 

- Sant Pere de Ribes  

 

 



El model Arbocenc 

Cal distingir tres èpoques:  

 

L’època antiga 1846-1911 on el ball sembla seguir 

el model penedesenc, almenys en la qüestió de 

vestuari. 

 

L’època moderna 1947. El ball es caracteritza en 

aquest període per tenir vuit balladors amb càrrecs 

diferenciats -capità, dos majorals, un rabadà, dos 

pastors i dos pastoretes-.  

 

Època actual 2008. El ball es recupera seguint el 

model penedesenc.  




