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La parella balladora de gitanes més antiga va participar a la festa

El Nen i la Nena van sortir també a celebrar el centenari del ball

❘❘ BBAAGGEESS  ❘❘

Sant Vicenç ‘galopa’ per
celebrar el centenari
del seu ball de gitanes
❘❘ ANNA F. VILANOVA
❘❘ Sant Vicenç de Castellet

Un galop final entre tots els
santvicentins assistents a l’acte
de commemoració del centenari
de la primera ballada de gitanes
de Sant Vicenç de Castellet va
posar punt i final, ahir, a la gran
festa que es va celebrar en honor
d’aquesta dansa tradicional. Pe-
tits,grans,balladors i no balladors
van agitar un mocador blanc i
van ‘galopar’ al voltant de la pla-
ça de l’Ajuntament.

Poc abans,dues parelles de cada
una de les colles que participen a
les gitanes s’havien encarregat de
ballar els anomenats entremesos.
La jota, la caxuxa o el ball jota
van ser, al costat de dues més, les
danses que es van interpretar a la
festa,que va tenir el moment més
emotiu quan es va escoltar per
primer cop la música d’una nova
dansa que s’incorporarà a la ba-
llada de gitanes que tindrà lloc el
proper 27 de maig.

La peça, que ha estat adaptada
per ser ballada, és obra del com-
positor Xavier Mestres, i s’ ano-
mena «El Bagul de la Memòria».
Va ser l’encarregada de tancar
l’espectacle del mil·lenari de Sant
Vicenç celebrat l’any 2002. De
cara a la ballada de gitanes del
maig, dos-cents balladors porten
ja més d’un mes i mig assajant.

Però l’acte d’ahir no només va
servir per fer un tastet avançat de
la cita del maig,sinó que també es
va aprofitar per fer un repàs a la
llarga història de la tradició al po-

ble.Així, a l’inici de l’acte, a les 6
de la tarda, un muntatge teatral,
dirigit per Joan Maria Segura i
amb guió de David Bricollé i Da-
vid Sanz, va explicar l’origen i la
història del ball de gitanes al
nombrós públic que omplia la
plaça de l’Ajuntament.Els mem-
bres del grup santvicentí Cul-i-
Seu van ser els intèrprets del
muntatge.

Posteriorment va haver-hi els
parlaments oficials de la festivi-
tat, què van dur a dalt l’escenari
l’alcaldessa de Sant de Vicenç,
Glòria Torner; el director del
Centre de Promoció de la Cultu-
ra Popular i Tradicional Catalana
de la Generalitat;el manresà Ra-
mon Fontdevila;una antiga pare-
lla dansaire, i els actuals nuvis (la
parella que per atzar encapçala
les ballades).

Fontdevila i Torner van desta-
car l’esforç i la lluita de les enti-
tats per fer que les tradicions du-
rin en el temps. Per part seva, els
balladors, els antics i els actuals,
van voler mostrar el seu orgull
per poder formar part del passat i
del present del ball de gitanes de
Sant Vicenç. Després dels parla-
ments, hi va haver l’entrada del
ball de caldes,amb els antics dan-
saires del ball de gitanes.

El següent pas de la celebració
del centenari de la dansa va ser
l’entrada a la plaça dels gegants,
el Nen i la Nena, i el descobri-
ment d’una placa commemorati-
va en un dels costats de la font
que hi ha al centre de l’indret, a

càrrec de les autoritats assistents.
Posteriorment es va presentar el
conte escrit per David Bricollé i
amb il·lustracions de Quim Bun-
dó sobre aquesta tradició festiva.

La primera ballada de gitanes a
Sant Vicenç de Castellet va ser el

10 de febrer del 1907, quan una
colla de picapedrers provinents
de Caldes de Montbui (Vallès
Oriental) que treballaven a la lo-
calitat, van convèncer un grup de
noies santvicentines per escenifi-
car davant de tot el poble un ball

típic de la seva localitat d’origen.
La ballada va ser a la plaça de la
Constitució, l’actual plaça de l’A-
juntament.L’orquestra Els Cata-
lans,de Manresa,va tocar les mú-
siques.A Sant Vicenç hi va haver
molta expectació, i fins i tot es
van llogar balcons, finestres i ter-
rats de la plaça. Van tenir tant
d’èxit,que es van haver de fer du-
es ballades de gitanes més,el ma-
teix dia al vespre, al saló del Cír-
col (Cafè Miralles), i el dimarts
següent, 12 de febrer, al mateix
saló per als socis.

Els actes que completaran la ce-
lebració del centenari seran la
ballada infantil de gitanes, el 26
de maig; la tradicional ballada de
gitanes, l’endemà 27 de maig, i
l’edició d’una placa de cava junt
amb un sopar popular que es ce-
lebrarà el 2 de juny. L’acte final
de la commemoració centenària
serà un concert el dia 3 de juny.

Els col·lectius El Fanal i Les Llambordes van fer lliurament, ahir, del plec amb les signatures a l’ajuntament

Recullen 800 signatures a
Moià contra el creixement
desmesurat del municipi
❘❘ JOAN CAPDEVILA/Moià

Els col·lectius El Fanal i Les
Llambordes van presentar, ahir,
a l’Ajuntament de Moià els plecs
amb més de vuit-centes signatu-
res que han recollit aquests dies
per demanar al consistori que es
planifiqui el creixement de la po-
blació, que consideren que els
darrers anys ha estat desmesurat.

Inicialment, els dos col·lectius
havien convocat una concentra-
ció per portar a terme el lliura-
ment de les signatures i per de-
manar ser rebuts a l’alcaldia per
exposar els seus punts de vista.
Finalment, però, a causa de les
pintades que han aparegut darre-
rament a diferents indrets de la
vila amb escrits ofensius envers
l’Ajuntament, van creure més
sensat no fer-la, i només un petit
grup de persones va anar a fer el
lliurament del plec al consistori.

Sobre el tema de les pintades i
escrits contra l’Ajuntament, els
col·lectius El Fanal i Les Llam-

bordes han manifestat el seu re-
buig total perquè creuen que no
és el millor sistema per demanar
les coses.Per altra banda,assegu-
ren que «som un grup que no ens
amaguem de res i que només volem
deixar constància dels nostre des-
contentament en aquest afer pun-
tual del creixement exagerat del
poble. Sempre hem anat per la via
legal i pacífica i no acceptem de
cap manera aquesta forma de ma-
nifestar un desacord».

En els fulls on es van recollir les
signatures ja es concretaven cla-
rament les intencions dels dos
col·lectius i s’afirmava que s’ha-
via de ser respectuós amb les per-
sones, el territori i els seus recur-
sos naturals, tot defensant l’equi-
libri de tota la comarca. En
aquest sentit, consideren que no
hi ha una planificació ordenada i
demanen actuacions que corre-
geixin aquest desviament. Tam-
poc no troben correcte que s’ha-
gin endegat diversos plans parci-

als a la vegada, la qual cosa signi-
fica un «creixement exagerat».
Acaben manifestant que «el crei-
xement de Moià no es pot justifi-
car pel problema de l’emigració, si-
nó per problemes interns de crei-

xement». Caldria també, segons
aquests col·lectius,fer una revisió
del Pla General d’Urbanisme, ja
que l’actual es del 1983. D’altra
banda, no creuen que la publica-
ció de l’Ajuntament, Moià més,

sigui un òrgan d’informació del
consistori, sinó un òrgan d’infor-
mació partidista.Finalment,asse-
guren que continuaran treballant
en aquest sentit per un poble
amb un creixement sostenible
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