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Jessed Hernández

Jessed
Hernández
guanya la
Marató de
Berga
! El corredor del
Mountain Runners
s’imposa en la dura
prova de Berga del
Campionat del Món
de Curses de Muntanya. »Pàg. 20 i 21

Saldes exigeix a Cercs
la ubicació del futur
museu de la mineria
!L’alcaldessa de Saldes, Dolors González, creu que l’equipament previst a Sant
Corneli hauria de ser per al poble que ha tancat la darrera mina de carbó »Pàg. 9
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Pluja
d’ascensos al
futbol bagenc
! El Sant Feliu Sasserra serà l’any que ve
a Territorial Preferent; l’Oló jugarà a
primera territorial; i
la Font i el Callús ho
faran a segona. L’Olesa, que va empatar
amb el Vic, haurà
d’esperar una setmana. »Pàg. 30 a 33

El Barça xafa
l’homenatge a
Rijkaard
! L’equip blaugrana
deixa perdre’s una
renda de dos gols i
acaba perdent, en
l’últim minut, contra
el Mallorca el dia del
comiat del tècnic holandès. »Pàg. 28

Sant Vicenç celebra una ballada inèdita de gitanes amb grans i petits

La brutícia
prolifera a
Can Font de
Manresa

El 15% dels votants a la
consulta de Puigcerdà
ho va fer ahir en blanc

Aigües de Manresa
diu que la situació millorarà quan acabin
les obres de millora, el
2009. »Pàg. 9

La pluja va obligar a suspendre, dissabte, la ballada infantil de gitanes, i ahir el pavelló de Sant Vicenç de Castellet va ser escenari d’una celebració mai
vista en els més de cent anys d’història d’aquesta tradició local: un ball conjunt de petits i grans que va aplegar dues-centes cinquanta persones a la pista en un pavelló atapeït de públic. Així, la pluja va acabar afavorint plàsticament una festa que, en cas d’haver-se celebrat, com és habitual, a la plaça
de l’Ajuntament, no hauria pogut reunir en un sol ball tants participants. »Pàg. 42

El 9% del cens electoral
(524 persones) va anar a
votar, ahir, en la consulta
popular proposada per l’Ajuntament de Puigcerdà
per decidir sobre alguns

projectes urbanístics de futur. Setanta-set vots, però,
van ser en blanc. Per a l’alcalde de la capital ceretana,
Joan Planella, la jornada va
ser molt positiva. »Pàg. 10

Restaurants
i bars troben
mà d’obra 8
anys després
El canvi de cicle
econòmic afavoreix
que es puguin trobar
treballadors per a
l’estiu. »Pàg. 2 i 3
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La ballada de gitanes
de grans i petits omple
el pavelló de Sant Vicenç
JORDI CUMPLIDO
Sant Vicenç de Castellet

El ball de gitanes de Sant Vicenç
va viure ahir una jornada inèdita
en els seus cent un anys d’història.
La pluja que dissabte va obligar
l’organització a suspendre la ballada infantil va fer que, ahir, el
ball dels petits s’afegís a la ballada principal. Per evitar ensurts
amb la pluja, també es va decidir
fer-ho al pavelló, i no a la plaça de
l’Ajuntament, que és el lloc habitual. Així, els santvicentins van
veure una imatge, fins ahir, única:
250 persones, grans i petits, ballant en un pavelló atapeït.
Lluís Oliveras, organitzador, va
explicar que amb el canvi d’ubicació, a més d’evitar la pluja,es va
guanyar espai: «250 balladors a la
plaça de l’Ajuntament hauria estat
impensable». Tot i això, Oliveras
va reconèixer que, amb el canvi
d’emplaçament, la ballada va perdre el context propi de la tradició,
amb elements com la cercavila,
que no es va poder fer, i la rebuda
i l’entrada a la plaça.
La festa va ser completa. Els balladors de les diferents colles que
van participar a la ballada es van
coordinar a la perfecció amb la
cobla Ciutat de Terrassa, que, dirigida pel mestre Jordi Núñez, va
oferir el repertori de peces que
marca la tradició. Enguany es van
repetir les novetats que es van introduir l’any passat amb motiu
del centenari de la festa, i en algun cas, com el «Valset de la memòria», es va actualitzar per tal de
fer-lo més amè.
La festa va començar amb el ball
dels barons, ballat pels dos gegants Barons de Castellet, el Marià i la Paula. després, els antics
dansaires van oferir el ball de Caldes, en homenatge als picapedrers que van importar el ball de
gitanes. Seguidament es va donar
el tret de sortida a totes les colles
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participants en la ballada, amb un
galop d’entrada que va acabar
amb totes les colles omplint la pista del pavelló. El públic, a peu de
pista i atapeint les grades, acompanyava els dansaires amb aplaudiments.
Després va ser el torn de la proclamació de la núvia de gitanes.
Aquest any va ser escollida Imma
Fuentes, de la colla Independent.
El galop de coronació posterior
va donar pas als entremesos, amb
balls tradicionals com el xotis, les
catxutxes, la jota i el vals-jota, i
amb balls actualitzats, com el
«Valset de la memòria» i la contradansa. El primer, nascut l’any
passat en la celebració dels cent
anys, va introduir alguna novetat
molt ben rebuda pel públic. També va ser molt aplaudida la nova
contradansa, amb els dansaires
formant un estrella.
Les deu colles participants van
dansar a la perifèria de la pista del
pavelló, i van deixar al mig un espai per als més petits. Entremig, la
tradicional hora del pinso va permetre a músics i balladors prendre’s un respir i fer un traguet de
les bótes de vi. La recta final va
ser marcada per un multitudinari
galop final, amb la participació
del públic: centenars de persones
dansant a la pista en una explosió
d’alegria materialitzada en una
frase que va pronunciar Lluís Oliveres durant el ball: «un poble que
balla és un poble que viu». La sardana «Cent galops per Sant Vicenç» va ser interpretada per primera vegada per al ball de gitanes, i
va donar pas al ball de barons, que
va cloure la festa.
Les colles que ahir van participar a la ballada van ser les següents: Antics Dansaires, Exdansaires, Independents, Sardanistes,
El Niu, Club Natació Castellet,
Coral Nou Horitzó, Colla de Geganters, +K Dansa, Esbart Dan-
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La desena de colles que van participar al ball de gitanes van gaudir d’allò més
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La nova núvia rebent un ram de flors

La ballada infantil es va afegir a la principal

saire, i els diferents nivells dels
més petits de l’Escola de Dansa
de Sant Vicenç.
Segurament Sant Vicenç recordarà la ballada d’ahir, tot i les circumstàncies, durant molt temps.
La pluja va obligar a modificar la
festa, i tal com va explicar ahir
Oliveras, «haver de canviar d’espai
era una novetat per a nosaltres»,
però la ballada va ser «un èxit de
públic i per als balladors». La festa
creix amb la renovació dels balls i
la continuïtat de les novetats que,
com la ballada infantil, ajuden a
entendre per què el ball de gitanes ja és una festa d’interès local.

