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Les gitanes de Sant Vicenç
fan el rècord de balladors
J.E. | SANT VICENÇ DE CASTELLET

Una de les colles ballant gitanes en l’edició de l’any passat

Sant Vicenç de Castellet celebra
aquest cap de setmana el tradicional ball de gitanes, que enguany incorpora dues noves colles
a les deu que hi havia ﬁns ara, i su-

marà ﬁns a un total de 250 balladors a la festa de demà a partir de
2/4 d’1 del migdia. Avui, a les 6, es
fa la versió infantil, amb un sol
grup de nens i nenes d’entre 3 i 12
anys, que també s’ha incrementat.

Les dues colles que s’incorporen
són la Colla Catalana, integrada bàsicament per grups d’amics del poble, i la Colla Puigsoler, amb pares
i mares de l’escola de Sant Vicenç
que porta aquest nom.
Les dotze colles converteixen
aquesta edició en la més nombrosa de la història d’aquest ball,
tenint en compte que enguany, entre totes, sumaran un total de 250
balladors.

Una tradició de 107
anys que concentra
les colles a la plaça
de l’Ajuntament
J.E. | SANT VICENÇ DE CASTELLET

Actualment, el ball de gitanes se
celebra per la segona Pasqua, i
concentra totes les colles a la plaça de l’Ajuntament, que ballen al
mateix moment les diverses peces
(entremesos) al so de la cobla
Ciutat de Terrassa. La quantitat de
dansaires que s’hi aplegaran
aquest any implicarà «haver de ballar una mica més atapeïts, però
sense problemes», segons expliquen des de l’Associació Cultural
de Balladors de Gitanes.
Aquesta tradició es remunta al
1907, per mitjà d’un grup de picapedrers vinguts del Vallès que van
introduir el ball al poble acompanyats per noies santvicentines.
S’ha anat celebrant en diverses
etapes, ﬁns que es va recuperar per
últim cop el 1992 a través de l’Esbart Dansaire Santvicentí, i des d’aleshores s’ha organitzat cada any
ininterrompudament. Entre les
colles que hi han participat des del
1992 hi ha les de l’Esbart Dansaire,
la dels Geganters, la de l’escola
bressol El Niu, la Independent, i la
dels Antics Dansaires. Després,
s’hi han anat afegint la Coral Nou
Horitzó, la d’exadansaires, la del
Club Natació Sant Vicenç, la Colla
Nova, la Colla Picapoll (de l’Agrupació Cultural del Bages), i enguany, la Catalana i la Puigsoler.
Demà, la festa començarà a les
12 del migdia amb la trobada de les
colles i la cercavila des de l’església parroquial ﬁns a la plaça de l’Ajuntament, on es faran els balls.

Aportació contra
el càncer infantil
L’Associació Cultural de Balladors de Gitanes rep cada
any una aportació econòmica per
part de les diverses colles participants, i que es destina a alguna activitat o entitat benèfica, en el que
s’anomena Gitanes Solidàries.
Aquest any, els diners es destinaran a la investigació contra el càncer infantil de l’Hospital de Sant
Joan de Déu de Barcelona. En el
moment de tancar l’edició d’aquest
diari, l’organització encara no sabia
de quants diners disposarà enguany per destinar a la causa.
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