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Descripció
El ball de Cintes de Copons es creà com a complement de la celebració de les Caramelles,
celebrades per Pasqüetes, juntament amb el ball de Bastons. La dansa consisteix en una
rotllana formada per vuit nois i vuit noies, al centre de la qual hi ha un pal d'uns tres metres
d'alçada del que surten les setze cintes que agafen els balladors. A Copons, el ball es
celebra a l'exterior, al pla de Missa, tot i que no es pot celebrar cada any donada la dificultat
de reunir a setze balladors. Des de l'any 2012, el ball de Cintes també es balla a la festa de
final de curs infantil de l'escola del poble. Pel que fa a la música que acompanya el ball, cal
dir que té una part idèntica a la quarta part (Farandole Provençale) de la Suite núm. 2 de
L'Arlésienne de Bizet. La lletra, en canvi, és la mateixa que es canta des dels anys 70:
"Nostre cor batega ple d'amor pel goig intens de la Pasqua Florida. Nostre cor batega ple
d'amor pel goig intens de Crist triumfador. Corrent lleugers pels nostres carrers, dansem un
ball ben alegre i ple de vida. Corrent lleugers pels nostres carrers, les caramelles us cantem
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sincers. Tot cantant, tot dansant, us trenem les caramelles. Tot cantant, tot dansant, amb
les cintes voleiant. Cada cinta que teixim d'aquest cant de caramelles és la lletra que
escrivim l'himne sant que al cor sentim. Vostres ulls de serenor curulls alceu mirant l'encís
de l'obra nostra. Vostres ulls de serenor curulls alceu avui damunt dels nostres rulls. Veureu
trenats i ben combinats uns bells colors al davant de casa vostra. Veureu trenats i ben
combinats uns bells colors molt ven agermanats. El teixit que em guarnit, desfarem ara amb
recança. El teixit que em guarnit, dintre poc veureu marcit. Més en tots perdurarà, son
record ple de gaubança, que amb daler ens farà esperar, l'any vinent poder tornar. Dalt
l'apost del fresc i humit rebost sabem que hi penja tendre llonganissa. Dalt l'apost del fresc i
humit rebost guardeu el ous que l'aviram ha post. Des de els balcons curulleu de dons
nostra cistella enflocada que ja frisa. Els vostres dons, ous o dinerons seran el premi de
nostres cançons".
Observacions:
Les imatges i bona part de la informació han estat facilitades pels Bastoners de Copons.

Història
De la mateixa manera que el ball de Bastons, el de Cintes també ha tingut diverses etapes: als
anys 60, als 80 i en l'actualitat. En orígen, un cop cantades les Caramelles, es ballava davant de
l'església parroquial, juntament amb d'altres danses com el ball de Bastons o el de Faixes,
actualment desaparegut. L'any 2013 es va fer un taller pels nens de l'escola de Copons, amb
l'objectiu d'ensenyar el Ball de Cintes. Durant aquest taller es va restaurar tant el pal com les
cintes que hi van lligades.
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