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ojecte col·lectiu que ha implicat bona part de la població i e 

LLa recuperació Ball Parlat de Sant Joan de Rodonyà ha estat 

un projecte col·lectiu que ha implicat bona part de la població 

i entitats d’aquest poble del Camp de Tarragona. 

L’assoliment d’aquesta fita és fruit d’un seguit de tasques i 

d’activitats populars que es van portar a terme durant més 

d’un any i que van comptar amb un gran implicació i ressò 

social. Iniciativa que va culminar el dissabte 29 de juny de 

2013, a les 8 del vespres, quant de nou els veïns de Rodonyà, 

desprès d’una centúria, sortien a la plaça per tornar a 

representar aquesta antiga peça de teatre popular. 

En el documental es presenta un recull de com ha esdevingut 

aquest procés explicat pels propis protagonistes. Amb un 

discurs àgil i espontani que reflexa l’esperit que en tot 

moment ha caracteritzat l’esforç col·lectiu dels veïns i amics 

del poble per tal assolir el repte de representar de nou el que 

havia estat i, ara, torna a ser una de les més importants 

manifestacions artístiques de Rodonyà. 
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