


ENTREVISTA

6 | SOCIETAT Dilluns, 31 de maig del 2004 | Regió7

El ball de gitanes és una de les tradicions folklòriques més arrelades a Sant Vicenç

Un total de 180 participants, repartits en 11 colles, van prendre part en l’acte

❘❘ IINNTTEERRCCOOMMAARRCCAALL  ❘❘

Un ball de gitanes
multitudinari sedueix
Sant Vicenç de Castellet
❘❘ PAU BRUNET
❘❘ Sant Vicenç de Castellet

La població de Sant Vicenç de
Castellet es va abocar de ple ahir
al migdia en una de les celebraci-
ons més arrelades a la vila, la ba-
llada popular de les gitanes. Va
haver-hi implicació tant per part
dels participants –que enguany
van arribar als 180 balladors re-
partits en onze colles– com pels
assistents, que van omplir la pla-
ça de l’Ajuntament per gaudir
d’aquest esdeveniment folklòric.

L’inici de la ballada la va marcar
l’entrada a la plaça dels dos ge-
gants de la vila, el Marià i la Pau-
la, que van començar a recollir
els primers aplaudiments del pú-
blic. Després va ser el torn del
ball de Caldes, a càrrec de les co-
lles Antics Dansaires i Extasiares
de l’Esbart.

El moment àlgid va arribar
quan totes les colles participants
a la festa –el grup Independent,
els nivells zero, un, dos i tres de
l’escola de dansa de Sant Vicenç,
les colles blava i vermella de l’Es-
bart Dansaire Santvicentí, la co-
ral Nou Horitzó, els Antics Dan-
saires, la colla El Niu i els Extasi-

ares de l’Esbart– van entrar a la
plaça al galop.

A continuació van començar els
balls considerats «entrants» del
que seria la gran ballada de fi de
festa. Els 180 participants, ells
lluint faixa i elles mantó, van co-
mençar pel tradicional xotis, se-
guit de les catxutxes, les contra-
danses, la jota i finalment el vals-
jota.Especial va ser també el mo-
ment de la celebració en què dins
el ball de les contradanses, les co-
lles es van agrupar en forma d’es-
trella que va girar durant uns
compassos. Una vegada acabats
tots els balls, tothom es va poder
afegir a la festa amb un galop
col·lectiu i el vals de Castellet
acompanyant de nou el Marià i la
Paula.

Els orígens del ball de gitanes es
remunta a principi del segle XX.
La seva primera edició data del
10 de febrer de 1907 en què hi
van prendre part un grup de pica-
pedrers immigrats de Caldes de
Montbui. Amb el temps la tradi-
ció es va perdre, fins que el 1989
l’Esbart Dansaire Santvicentí el
va recuperar.Enguany n’ha estat
la seva 14a edició des d’aleshores.

Montse Cugueró, ahir
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«Participar en la festa t’ajuda
a fer poble i a integrar-te»
❘❘ P. B./Sant Vicenç de Castellet

Cada any, durant la celebració
del ball de gitanes de Sant Vicenç
de Castellet, és tradició que les
gitanes canviïn la seva represen-
tant, la núvia.Enguany li ha tocat
ser-ho per sorteig a Montse Cu-
gueró, del grup de balladors In-
dependents, que prendrà el re-
lleu a Rosa Rossell.

–Quant fa que participes en el
ball de gitanes?

–Vaig començar ara fa dos anys,
tot i que fa poc temps que visc al
poble.El culpable és el meu sogre,
que fa molts anys que hi balla, i jo
he seguit els seus passos perquè de
fet em feia molta il·lusió.

–Què significa ser la núvia de
les gitanes?

–Per a mi, el fet de ser la repre-
sentant de totes les gitanes, més
que res em fa il·lusió per la meva
colla. El títol el dedico especial-
ment a tota la gent del meu grup,
on he de dir que estic molt de gust.

–T’havies plantejat ser-ho?
–La veritat és que avui,abans de

començar, estàvem parlant amb
les companyes de què faríem si
ens toqués. Però personalment
creia que amb tantes noies com hi
ha, tenia més probabilitats que em
toqués la loteria.

–Es passen nervis?
–No, més que res estàs nerviosa

perquè ho vols fer bé.
–Essent de fora, creus que par-

ticipar en les tradicions locals
ajuda a arrelar?

–És una manera de participar i
fer poble. Encara que no sigui
d’aquí m’hi sento molt integrada.

–Cal practicar molt?
–Home, nosaltres vam comen-

çar després de Setmana Santa,ara
deu fer cinc o sis setmanes. Si en
vols saber molt, sí.

–Què és el que t’atrau més d’a-
questa festa?

–És molt divertit. Però més que
res és el fet de fer poble i,com ja he
dit, d’integrar-te. La gent amb qui
comparteixes les hores d’assaig
són persones amb qui la resta de
l’any no tens tant contacte.
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