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El ball de gitanes fa planter
La popular ballada santvicentina tindrà versió infantil

Regió7

! Ramon Serra Pallarès
Membre Associació Cultural de Prades de la Molsosa

«Per a molts, Prades és un
poble desconegut»

JORDI LARGO

! JOAN SOBRÉ
! Sant Joan

Una seixantena de nens i nenes estan assajant el ball de gitanes des de fa sis dissabtes
! REDACCIÓ
! Sant Vicenç de Castellet
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una seixantena d’infants i joves
des dels 3 fins als 14 anys assagen
cada dissabte des de fa sis setmanes el ball de gitanes popular de
Sant Vicenç.Tots junts faran possible el galop d’entrada, primera
de les peces d’aquesta dansa. El
grup de mitjans ballarà també els
entremesos que van a continuació (xotis, catxutxes i contradanses), mentre que els grans faran
la ballada sencera i la completaran amb la jota.

El ball de gitanes popular de
Sant Vicenç, una tradició que enguany compleix cent anys, es garanteix el futur. Coincidint amb
l’efemèride del centenari, el dissabte 26 de maig –el dia abans de
la ballada que fan possible més
de 100 parelles– se’n farà per primera vegada una versió infantil i
juvenil. «Era una idea que ja ens
rondava, i amb la celebració d’aquests cent anys ens vam JORDI LARGO
posar a parlar-ne i a fer
passos per tirar-ho endavant», explica Maria Alba
Grauvilardell, integrant
de la Comissió de Gitanes
i una de les persones encarregades d’ensenyar el
ball als infants. Dit i fet, es
van posar en contacte
amb totes les escoles del
poble per canalitzar
aquesta proposta i fer-la
arribar als nens i nenes
santvicentins. Resultat, Detall de l’assaig del galop d’entrada

«El cert és que enguany ens hem
llançat al buit a veure què passava,
i la veritat és que la resposta ha estat magnífica, en nombre de nens i
nenes», explica Grauvilardell,
que afegeix que «vèiem que la ballada de gitanes està molt viva i és
oberta a tothom, però que era més
aviat una ballada per a adults. I
que seria bo implicar-hi ja els infants i joves, ja que són el futur
d’aquesta tradició». Per això,
aquesta primera ballada infantil i
juvenil de gitanes de Sant
Vicenç neix a imatge i
semblança de la dels
grans, però com una festa
pròpia i específica.
La ballada tindrà lloc a
les 6 de la tarda del dissabte 26 de maig i, com en
la ballada gran, les parelles aniran fins a la plaça
de l’Ajuntament (escenari d’aquesta tradició)
en cercavila, acompanyades en aquest cas pels gegantons del poble.

MANRESA

JOAN SOBRÉ

Treballa d’electricista i resideix des
de l’any 1980 a Sant
Joan de Vilatorrada, però ell és fill de
Prades de la Molsosa, on va passar la
joventut. Avui és
membre de l’associació cultural d’aquest petit poble,
enclavat al sud del
Solsonès i que limita també amb l’Anoia i el Bages.
–Quins records té
de la infantesa passada a Prades?
–Aquell temps hi
havia més quitxalla
i gent que ara i les Serra participa en actes del seu poble natal
vivències són alegres i dolces: la colla de com- llavors ens encarreguem de les
panys, el contacte diari amb la diades culturals i lúdiques,com
natura, la caça, el futbol a la la festa major, la Fira de Sant
Molsosa,les caramelles,la tran- Ponç, patró del poble, la prova
de BTT, caminades...
quil·litat de l’entorn...
–Com va anar la recent Fira
–Viu a Sant Joan, però porta
de Sant Ponç del dia 6 passat?
Prades al cor...
–Es va confirmar que està
–Sí, crec que el lloc on has
passat els anys de joventut no consolidada, amb molta partis’oblida mai i sempre tens ga- cipació i animació en tots els
nes de tornar-hi per veure els actes.Ho demostra la presència
d’unes 300 persones a l’arrosaparents i amics.
da popular, una trentena de pa–Què destacaria del poble?
–Tot i que sembli un contra- rades i 13 músics a la segona
sentit, que és molt desconegut. trobada d’acordionistes.
–Aquest diumenge vinent se
Quan dic que sóc de Prades,
molts pensen en l’indret tarra- celebra la tradicional prova de
goní, i a més d’un he hagut BTT, com es presenta?
–Amb optimisme. És la 8a
d’explicar-li com arribar-hi.
–Quines són les activitats de edició i cada any hi incorporem novetats, procurant donar
l’associació cultural?
–Per crear aquesta associació bona informació del traçat,que
l’any 2000, els veïns de Prades passa per llocs bonics. Es vol
van contactar amb tots els que que Prades i la Molsosa siguin
havíem viscut al poble i des de més conegudes.
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Em dic Sergi Piguer Torralba i
sóc amb la meva germana, Marina. Vaig néixer el 21 d’abril a
les 6.20 hores i vaig pesar 2 quilos i 730 grams. Els nostres pares es diuen Xavi i Anna.

Em dic Martina Serrat León.
Vaig néixer el 7 de maig a les
22.22 hores i pesava 3 quilos i
440 grams. Els meus pares es
diuen Albert i Gemma, i tinc un
germà, que es diu Guillem.

Em dic Lídia Rivera Martín. Vaig
néixer el 9 de maig a la 1.51 hores i pesava 2 quilos 970 grams.
Els meus pares es diuen Josep
Maria i Eva, i tinc una germana,
que es diu Marta.

