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La calor es fa seu
el ball de gitanes
de Sant Vicenç
més concorregut
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 La plaça de l’Ajuntament es va omplir, ahir,

de gom a gom, de veïns, curiosos i autoritats
PEP CORRAL | SANT VICENÇ DE CASTELLET

La forta calor i l’insistent sol
que ahir al matí van fer a la Catalunya Central van ser els inesperats
protagonistes del ball de gitanes,
que ahir al migdia va omplir de
gom a gom la plaça de l’Ajuntament de Sant Vicenç de Castellet.
A banda de la munió de veïns i
curiosos que es van aplegar davant
de la casa de la vila, el ball de gitanes d’enguany va tenir una nombrosa representació institucional.
Així, a més de l’alcalde de Sant Vicenç, Joan Torres, també van seguir
amb atenció la matinal la vicepresidenta primera del Parlament
de Catalunya, la republicana Anna
Simó, i els diputats Cristòfol Gimeno (PSC), David Bonvehí (CiU)
i Jordi Turull (CDC).
Tots van poder veure in situ els
balls dels prop der  balladors
d’una dotzena de colles que van
participar en la trobada d’ahir.
Enguany, a més a més, la festa ha
tingut la incorporació de dues noves colles, la Catalana i la Puigsoler, que es van unir al repertori de
galops, catxutxes i valsos que van

omplir la plaça de música i moviment. Però la incorporació de les
dues noves colles no ha sigut l’única sorpresa del ball de gitanes del
.
A la sèrie de peces que, any rere
any, sonen durant la ballada, enguany els organitzadors també hi
han afegit un anomenat «xotis
mut», una variant d’aquest popular ball en la qual, als passos fets al
compàs de la música, s’hi afegeix
una repetició sense cap mena d’acompanyament, més enllà de l’empenta dels participants. Una variant que va contribuir a donar un
toc més emotiu del que és habitual
a la jornada.
Solidaritat i tradició
La cita d’ahir, a més a més, va
comptar amb l’al·licient afegit de
reivindicar la festa santvicentina
com a acte lúdic i solidari amb la
lluita contra el càncer infantil.
Una solidaritat que va arribar en
la forma dels omnipresents barrets
de palla –aliats d’allò més útils
per combatre el sol del migdia– així
com en les polseres i candeles

Membres de les colles Catalana (de blanc) i Puigsoler (lila i groc), debutants en el ball d’enguany

Simó, Torres i Turull, al balcó de l’ajuntament

que els balladors i assistents van
poder adquirir al llarg de la matinal a un preu simbòlic.
En total, tal i com es va anunciar
per megafonia instants abans d’arrencar la ballada, durant els instants previs a la festa es va recollir
prop d’un miler d’euros que, ahir

Entrevista Nàdia Ascón
CAP DE LA RECENTMENT CREADA COLLA PUIGSOLER

«Vam voler provar si seríem
capaces de ballar, i aquí som»
P.C.V. | SANT VICENÇ DE CASTELLET

Des del mes de gener passat és
la cap de la colla Puigsoler,
formada per pares i mares
d’alumnes de l’escola del
municipi que té el mateix nom
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i que, enguany, ha debutat en el
ball de gitanes santvicentí.
P Com va néixer la idea de crear
la colla Puigsoler?
R En la majoria de casos, els nostres fills ja fa temps que participen

Assistents protegint-se de la intensa calor d’ahir

mateix, van ser entregats de forma
simbòlica per a la investigació
contra aquestes malalties infantils.
L’entrega del donatiu va anar seguida de la proclamació de la Núvia i el Nuvi de la festa d’enguany,
càrrecs que van recaure en els
santvicentins Berta García i Àlex

Vidal, de l’Associació Musical Castellet. Tots dos van recollir, de
mans dels seus predecessors,
aquesta menció honorífica que
els va dur a encapçalar el primer
dels balls comuns i recollir, de
manera testimonial, l’esperit de la
festa de cara a properes edicions.

en el ball de gitanes i
l’any passat, quan els
acompanyàvem a assajar
a algunes de nosaltres el
ball ens va cridar l’atenció
i vam voler provar a veure si seríem capaces de
ballar, i aquí som.
P Quants membres té
la colla actualment?
R Ara som set parelles de ball formades per tretze mares i un pare.
P Una mica descompensat...
R Normalment, a les colles sempre hi ha més noies que nois, potser perquè nosaltres ens animem

més amb tot allò que va
més enllà del ball: el mocador, la faldilla, l’estil tradicional... Tot i això, esperem que de cara a l’any
que ve s’animi a participar-hi algun pare més.
P Què destacaria de tot
el procés de creació de la
Puigsoler?
R Sobretot la germanor que hem
establert amb els altres pares i
mares. Coses que ens han vingut
de nou com ara escollir els colors
o l’escut de la colla ens han unit
molt.

