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Bages, Berguedà, Cerdanya, Alt Urgell, Solsonès, Anoia i Baix Llobregat Nord
ELECCIONS EUROPEES. ENTREVISTA

BALL DE GITANES, UNA FESTA QUE
VOL SER D’INTERÈS NACIONAL
La comissió ha iniciat els tràmits per a la
distinció i ahir reunia 220 balladors !7

Raül Romeva

CANDIDAT D’ICV-EUIA

«Em preocupa la concentració de vot PPPSOE perquè només negocien ells» ! 18 i 19

La pluja dóna l’estocada
final a la Fira de l’Ascensió,
que naufraga per la crisi
!DillunsEsportiu

L’avianès va
tornar ahir
a Catalunya

JULIO MUÑOZ/EFEE

Marc Coma
cau a Sardenya
i es fractura
la clavícula
EL PILOT AVIANÈS SABRÀ
AVUI L’ABAST DE LA LESIÓ.
COMA ERA LÍDER DEL RAL·LI
EN EL MOMENT QUE VA TENIR
L’ACCIDENT !32

Indignació a la
Cerdanya perquè
Turisme exclou
la comarca de la ruta
Pirineu Comtal
El Consell Comarcal de la Cerdanya presentarà una queixa format a la Generalitat. Segons Joan
Pous, president del Consell, la ruta
de la discòrdia només l’ha pogut fer
«un aprenent» !10

Aspecte desolat d’una parada

! Els firaires

lamenten el poc
calaix fet a Manresa
! El nou reclam,
pilotar un cotxe
esportiu, té onze
adeptes !2 i 3

AD Guíxols
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CE Manresa
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Rafa Nadal tanca els ulls, ahir

Sense res a fer

!

A més, a R7

MIREIA ARSO

!Pàgines 22 a 39

Rafa Nadal no
podrà guanyar
el seu cinquè
Roland Garros
El tennista mallorquí, decebut, va
criticar el públic després de caure
derrotat davant el suec Robin Soderling en els vuitens de final.
Campió a París els últims quatre
anys i número  del món, el proper
objectiu de Rafa Nadal és Wimbledon. !38

ACN

La Patum del carrer
de la Pietat creix
amb comparses
de tota la ciutat
! UNS 120 NENS I JOVES HAN
PARTICIPAT EN EL PRIMER
CAP DE SETMANA DE SALTS.
S’ESPERA QUE LA XIFRA CREIXI

La festa consolida la plaça Nova
com a emplaçament, estrenat
l’any passat, perquè hi cap més
gent i ofereix més seguretat. La Patum és a tocar !9

EL MANRESA, TOT I LLUITAR PER LA VICTÒRIA, NO POT EVITAR EL SEGON
DESCENS CONSECUTIU I JUGARÀ LA PROPERA TEMPORADA A PREFERENT !22 i 23
!

MARTA PICH

Crea el teu propi despatx!

L’OSV i el Cor Lieder, dissabte

El primer cicle de
clàssica al Kursaal
obté el 72 %
d’ocupació !41
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El ball de gitanes
de Sant Vicenç
brilla a la plaça
amb 220 balladors

7

JORDI LARGO
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! Onze colles van dansar més d’una hora i

van fer petita la plaça de l’Ajuntament per
mantenir viva una tradició que creix cada any
J. CUMPLIDO | SANT VICENÇ DE CASTELLET

En ple procés de tramitació per
declarar-la festa d’interès nacional (vegeu l’article de sota), el ball
de gitanes de Sant Vicenç de Castellet va brillar com mai ahir a la
plaça de l’Ajuntament. La festa va
comptar amb  balladors, més
que en les passades edicions, que
van fer petita la plaça amb una desena balls.
Mentre els gegants i les colles
anaven de l’església a l’Ajuntament, centenars de veïns ja els
esperaven al voltant de la plaça,
sota un sol de justícia. En arribar,
el mestre dansaire Lluís Oliveras va
presentar l’edició d’enguany, molt
especial perquè «la dediquem a
una generació de dansaires que va
ajudar a recuperar la tradició i
que aquest any han decidit retirarse». Oliveras també va presentar les
autoritats, entre les quals es trobaven el conseller de Governació
i Administracions Públiques , Jordi Ausàs, els diputats Laura Vilagrà
i Jordi Moltó, la senadora Montserrat Candini, la directora de Cultura de la Catalunya central, Gem-

ma Boix, i el coordinador del Govern a les comarques centrals,
Toni Casasses.
Un cop arribades a la plaça de
l’Ajuntament, i precedides pel ball
dels gegants de Sant Vicenç i el ball
de Caldes, les onze colles participants van fer el galop d’entrada.
Enguany hi eren les colles Sardanista, El Mil, Nou Horitzó, Geganters, Club Natació, Colla Nova,
Exdansaires, Escola de Dansa, i les
colles Vermella, Blava i Independent de l’Esbart.
Les colles van omplir de color la
plaça, al compàs de les tonades interpretades per la cobla Ciutat de
Terrassa. Abans dels entremesos es
va fer el canvi de núvia, que enguany va tocar a Clàudia Berenguer, dansaire de la colla Nou Horitzó. D’altra banda, la comissió va
lliurar una quantitat econòmica a
l’associació Espai Vital, que tracta
malalties neurodegeneratives. La
festa es va acabar amb els dansaires, les autoritats i la gent del públic ballant per tota la plaça els
«Cent Galops de Sant Vicenç»,
composta pel centenari.

La comissió inicia els tràmits
perquè la festa pugui ser
declarada d’interès nacional
J. CUMPLIDO | SANT VICENÇ DE CASTELLET

La comissió del ball de gitanes i
l’Ajuntament de Sant Vicenç de
Castellet han iniciat els tràmits
perquè la Generalitat declari la
festa d’interès nacional. Segons
fonts de la comissió, ja s’han recopilat fotografies, documentació variada i articles dels diaris de
l’època, però manca un dels requisits exigits pel departament de
Promoció de la Cultura Tradicional i Popular, el material videogràfic.
Els orígens del ball de gitanes es
remunten a començament del segle XX: la primera ballada va ser el
 de febrer del . Hi participava un grup de picapedrers de
Caldes de Montbui (a qui s’ha dedicat un dels balls de la festa, el ball
de Caldes), que introduïren aquesta festa tan arrelada a la zona del
Vallès. Les noies que els acompanyaven ja eren de Sant Vicenç.
El  es va fundar l’Esbart
Dansaire Santvicentí. El 

El departament de Cultura ja
ha acceptat la sol·licitud, i la
comissió i l’Ajuntament han
de reunir la documentació
S’han aconseguit fotografies,
articles dels diaris de l’època i
documentació variada, però
manca material videogràfic
La primera ballada es va fer el
10 de febrer del 1907, i va ser
recuperada el 1989 després
que s’hagués perdut

membres de l’esbart treballen per
recuperar aquest ball, que l’entitat
incorpora al seu repertori habitual, amb guió musical del manresà
Josep Torras i la instrumentació
per a cobla del mestre Cohí i Grau.
El  es proposen com a repte
que tornin a ser una festa popular,
fita que s’aconsegueix l’any següent, el  de juny.
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! UNA FESTA MULTITUDINÀRIA es va viure ahir a
Sant Vicenç amb el ball de gitanes 1 Foto de família
de les onze colles participants, amb els seus 220
balladors en total, i la colla dels geganters i grallers de
Sant Vicenç 2 Una desena de balls executats per
les colles participants van convertir la plaça en un
espai ple de color 3 En el moment de les
contradanses, les colles van poder fer els ponts (a la
imatge) a banda i banda de la plaça, una novetat
d’aquest any per guanyar espai per als dansaires

Entrevista Lluís Oliveras

ARXIU/ANDREU OLIVÉ

MESTRE DANSAIRE I MEMBRE DE LA COMISSIÓ DEL BALL DE GITANES

«El ball és viu i té molt
camí per recórrer»
J. C. | SANT VICENÇ DE CASTELLET

Un any més el mestre dansaire
Lluís Oliveras va fer de mestre
de cerimònies del ball de
gitanes des del balcó de
l’Ajuntament. Oliveras va
parlar després de l’estat actual
de la festa i del seu futur.
Han tornat a omplir la plaça...
Feia molt goig veure més de
 balladors dansant i la plaça de
l’Ajuntament plena a vessar. Això
demostra que la festa manté el caliu.
P En quin moment es troba,
doncs, el ball de gitanes?
R La festa creix any rere any perquè no ens hem posat barreres.
Som conscients que el ball de gitanes ha traspassat les parets del
nostre municipi, i ha arribat a altres pobles i comarques. Això fa
P

R

que el ball estigui molt viu, i sigui
molt actual. Però el camí no s’acaba aquí, i estic segur que encara té molt camí per recórrer.
P Creu que els tràmits perquè el
ball sigui declarat d’interès nacional tiraran endavant?
R Encara ens queda alguna cosa
per tancar, però el gruix de la documentació està recopilat. Crec
que la cosa va per bon camí, i actuacions com la d’avui demostren
que la festa s’ho mereix.
P L’edició d’enguany ha estat especial perquè se’n va una generació de dansaires important...
R Es tracta de la generació que
l’any  va ajudar a recuperar el
ball de gitanes a Sant Vicenç, i que
aquest han decidit penjar les botes, com es diria en l’argot futbolístic. Des de la comissió ens feia
molta il·lusió brindar-los el ball d’aquest any.

Imatge d’arxiu de Lluís Oliveras

