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DAVID BRICOLLÉ
Sant Vicenç de Castellet

Elba!!  de  gitanes  popular  de
Sant  Vicenç  de  Castellet  va
demostrar  ahir  que  en  les  vuit
edicions  que  se  n’han  celebrat
des  que  es va recuperar  aquesta
tradiciô  no solament s’ha consoli
dat  plenament,  siné  que  a més
cada  any puja  un petit  graô  pel
que  fa a participaciô i expectaci6.

Enguany  van ser prop  de  150
els  dansaires  que,  després  d’un
mes  d’assajos,  es van congregar
ahir  davant  de l’església, a la sor
tida  de  la celebraciô  eucaristica,
per  marxar  cap  a la plaça  de l’A
juntament,  escenari  de  la gran
ba!lada.  Els  participants  en
aquest  bal!  de  gitanes  popular
van  •marxar  pel  centre  de  la
poblaciâ  en cercavila,  agrupats
en  les seves colles respectives (set
en  total)  i  amb  una  comitiva
encapça!ada  pels  barons de  Cas
teilet,  gegants  de  Sant Vicenç, j
acompanyats  del grup de grallers.

Les  colles  de  dansaires  van
demostrar  que  cada  any hi  ha
més  integraciô  en  la  festa,  que
organitza  l’Esbart Dansaire Sant
vicenti,  i van engalanar-se perfec
tament  per a l’esdeveniment.

La  cercavila  va arribar  cap  a
un  quart  d’una del migdia a l’en
trada  de  la plaça, que era plena  a
vessar  j que  els  veïns  s’havien
esforçat  a engalanar amb domas
sos  i senyeres. Els primers a fer la
seva  entrada  en solitari  van ser
els  gegants  de Sant Vicenç,  que
després  de fer una volta a la plaça
es  van plantar en un dels accessos
a  aquest  espai. Entremig de,ls dos
gegants  van anar entrant a la pla
ça  les parelles  de  balladors.  Pri

mer  ho  va  fer  la  colla  d’antics
dansaires,  que,  com  cada  any,
obrien  la bailada  amb el passeig
d’entrada.  Tot seguit,  van ser la
setantena  de parelles  les que van
accedir-hi  sota  les  notes  del
popular  galop.

Abans  de començar  les peces
centrais  de! bail de gitanes popu
lar,  es va complir una  altra tradi
cié:  la de triar la ndvia de  la festa.
En  aquest  cas l’agraciada  va ser
Eva  Ramos,  que  va  rebre  de
mans  de  la nûvia  de i’any passat
la  manteilina  i e! pom  de  fors
que  l’acreditava com a tai.

A  partir  d’aquest moment,  tots
els  grups  participants  van  anar
desenvolupant  les diferents peces
que  componen  el bail de gitanes
popuiar.  La ballada  es va com
pletar  amb un galop multitudina
ri  ai qua! es va anar  afegint, jun
tament  amb les pare!ies  de  dan
saires,  una  bona part  del pûblic
assistent,  que  d’aquesta  manera
també  va voler  ser part  activa de
lafesta.

La  cloenda,  perô,  la van  fer,
com  és habitua!,  els  gegants  de
Sant  Vicenç, que van oferir el sen
bali  a tots  els presents,  e! vals de
Casteiiet.  Aquesta  dansa va tenir
una  repeticié,  en  la  qua!  nova-
ment  van  participar  totes  les
pareiles  i també  el pfiblic,  dan
sant  els passos d’aquest vals. Des-
prés  de la ballada  es va oferir  un
vermut  a tots els dansaires j parti
cipants  en aquesta  festa  a la sala
de  plens de l’ajuntament.

El  bal! de gitanes  popular  de
Sant  Vicenç és un tradicié  que  es
remunta  a principi  de  segle i es
va  recuperar  l’any 1992, després
de  moits anys de no celebrar-se.

INTERCOMARCAL

Un multitudinari bail
de gitanes popular fa
esclatar Sant Vicenç

Un moment del bali, a la plaça de l’Ajuntament. Hi van participar una setantena de parelles

Els dansaires anaven engalanats com marca la tradiciô. El bail té el seu origen a principi de segle
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VENDA DE PLACES DAPARCAMENT A BALSARENY

Venda de places daparcament de lactuaciô la  Plaça de la
Mel-1, situades a la plaça de la Mel, de Balsareny.

El  preu de  venda és de  950.000 pessetes. S’estableix un
descompte  del  10 %  per pagament al  comptat. A  més,  es
preveu la possibilitat de pagar aquest import a terminis durant
un màxim de 8 anys.

Les  proposicions per poder-hi participar s’han de presentar
abans  del dia 17 de juny d’enguany a l’Institut Català del Sàl
(carrer de Côrsega, nOm. 289 5è C. Barcelona).

Per  a  més  informacié, adreceu-vos al  tel.  932 28  60  00.

Barcelona, 18 de maig de 1999

El  gerent

Antoni  Paradeil i Ferrer

Inauguren els miradors de Moià i de Calders
E!  diputat de la Diputacié de  Barce!ona Frederic  Prieto, acompanyat deis a!caldes de Moià, Josep Mon
tràs,  i de Calders, Jaume Camer, va inaugurar oficialment, dissabte, e!s miradors d’aquestes dues pobla
cions.  El mirador de Moià és sitnat a la costa de la Creu j ofereix una «vista énica», segons Montràs, ja que
abraça  des de! Bages fins a la Mola, e! Montseny j e! Pirineu. Les obres d’aquest mirador han de continuar
en  una segona fase. El mirador de Calders és a tocar la carretera  que uneix Manresa  i Vic i déna una
àmplia  perspectiva de! casteil de  Caiders i de! meandre  de la riera.


