
Els 7 salts 
Aquesta història ve de lluny, concretament de quan als boscos hi rondaven cavallers i princeses. 

Els pobles eren habitats per artesans i artesanes que construïen i cuidaven els seus oficis. Llavors, 

la comunicació entre els diferents pobles no era fàcil. Havies de seguir camins de terra i travessar 

boscos, que eren plens de bandolers. Si volies viatjar ràpid, el més adient era agafar un cavall. 

Com podeu imaginar, no era gens fàcil viatjar. Així que la gent es limitava a fer vida als seus 

pobles o ciutats. 

Ens trobem un petit poble de muntanya. Allà, els infants jugaven pels carrers, mentre els més 

grans petaven la xerrada. Durant el dia, cadascú treballava el seu ofici: els pagesos al camp, els 

fusters a la fusteria, els ferrers a la ferreria... Tothom tenia la seva feina. 

Un dia, un desconegut arribà al poble i col·locà un cartell al mig de la plaça. Anunciava l’arribada 

d’una companyia de teatre i música! Tothom es va aplegar al voltant d’aquell vell home.  

- “D’aquí 5 dies justos, la companyia de teatre del comte Guillem, visitarà aquesta 

preciosa vila. L’espectacle tindrà lloc en aquesta mateixa plaça.”  

Quina il·lusió! La companyia del compte Guillem! Feia temps que ningú els visitava! L’única 

distracció que tenien eren les esquellotades* que feien els joves. Aquell espectacle portava els 

millors artistes, entre ells, un joglar que es deia que era el més divertit de la comarca! 

Es veu que, el joglar, tocava i ballava una dansa molt divertida. La dansa consistia en caminar, 

amb gràcia, giravoltant al voltant d’un gran foc i, en acabar, feia un gran salt. Es deia que a cada 

espectacle, depenent dels aplaudiments del públic, el joglar repetia la dansa tantes vegades com 

fes falta. I al final, en ves d’un salt, n’afegia un altre. I  un altre. I un altre...  

 

Finalment va arribar el gran dia. La plaça era plena de gom a gom. Petits i grans s’havien reunit 

per gaudir del millor espectacle. Tothom esperava el número del joglar. Era l’últim, així que 

després de cançons, gestes i romanços, va arribar el gran moment. 

El joglar va sortir a l’escenari. Portava la flauta en una mà i, amb molta gràcia va començar a 

tocar-la. La melodia era meravellosa. Els més grans, que l’havien vist actuar feia molt i molt 

temps, la tararejaven. Quan va arribar el moment del salt, el públic va començar a aplaudir i 

cridar. Aquella cridòria va animar al joglar i va tornar a començar la melodia... i així fins a 7 

vegades! 

Des d’aquella nit, els joves i infants, corrien pels carrers cantant i ballant la melodia del joglar. I, 

per recordar aquella meravellosa nit, la repetien 7 vegades. El poble es va fer famós arreu, ja 

que la dansa es va convertir en un fet tradicional i identitari de la població.  

Al cap d’uns anys, un vell arribà al poble. Just, hores abans que es pongués el sol. Era la nit de 

Tot Sants i la gent del poble es reunia al voltant d’un foc per recordar els familiars que ja no hi 

eren i, a més, donar per tancada la temporada d’estiu i donar la benvinguda al fred de l’hivern. 

Era una nit important i, per suposat, es ballaria la dansa dels 7 salts. 

El vell, vestit amb una llarga capa, va apropar-se als més joves. 

- Perdona jove, que saps quan comença la festa? 

- Tot just quan es pongui el sol, tothom s’aplegarà a la plaça per celebrar la vigíla!  



En pondre’s el sol, el vell, va apropar-se a la plaça. Estava engalanada amb banderoles de colors 

i, al bell mig, presidia l’acte una gran foguera. Hi havia menjar, música i balls. Finalment, va 

arribar l’hora de la dansa. El vell no va pensar-s’ho dues vegades i es va col·locar al costat del 

foc, entre tot el jovent de la vila. Va ballar tota la dansa, de dalt a baix, i va ser el ballador que 

més va saltar. En acabar, un grup de joves es va acostar al vell desconegut i li van preguntar com 
era que se sabia la dansa tant bé. El vell va respondre: 

- Jove, no hi ha ningú que conegui millor aquesta dansa que jo mateix. Encara recordo la 

nit que la vaig ballar per primera vegada aquí, en aquesta mateixa plaça! 

Tot seguit, del sarró que duia, va treure una vella flauta. Sense cap dubte, els joves van adonar-

se que estaven parlant amb el joglar més divertit de la comarca. 

 

 

*Esquellotada: qualsevol excusa era bona per fer gresca i xerinola. Quan un vidu es tornava a 

casar o algú es casava amb una persona d’una altra ciutat, la gest s’aplegava a la seva finestra 

per cantar i fer xivarri amb cassoles i esquelles. La banda deixava de fer esvalot a canvi d’una 

propina. 


