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AVUI 

Especial
Energies renovables
i medi ambient

EL TERROR TORNA AL REGNE UNIT !20-21

La policia britànica arresta 12 persones per l’atac a Londres 
que va causar 7 morts i una cinquantena de ferits

MAY DIU QUE HI HA «MASSA TOLERÀNCIA A L’EXTREMISME» I ANUNCIA UN ENDURIMENT DE PENES

Pàgines 22 a 33

DILLUNS
ESPORTIU

BERGA TRAIL

Una de les participants 

La Berga Trail
porta 650 atletes
a diferents reptes
de muntanya ! 22-23

El Girona serà per
primer cop equip
de Primera ! 25

!RECTORS AGRUPATS EN EL
FÒRUM ONDARA DIUEN EN UN
COMUNICAT QUE LES
MANIFESTACIONS DEL BISBE
«DIFICULTEN LA VERITABLE
MISSIÓ I IMATGE QUE HA
D’OFERIR L’ESGLÉSIA AL MÓN
D’AVUI» ! 12

Capellans del
bisbat solsoní
insten Novell
a no ficar-se
«en fangars»

! Les primeres afectacions de trànsit comencen aquest dilluns, però serà demà
quan s’aplicaran les restriccions més importants per fer la rotonda !2-3

Les obres de la Bonavista
posen a prova des d’avui la
capacitat viària de Manresa

MARTA PICH

!Prop de 300 dansaires repartits en 14 colles van omplir la plaça de l’Ajuntament per donar vida al ball de gitanes popular, que es va dansar per primer cop al
poble el 1907. Per celebrar-ho es va fer un ball de Caldes (dansa inicial) especial, i fins i tot la pluja va respectar la commemoració esperant-se fins al final. !6

Sant Vicenç celebra 110 anys de gitanes plenes de vitalitat

WILL OLIVER/EFE



MARTA PICH

Parella dansant a la plaça de l’Ajuntament en el ball de gitanes d’ahir Diferents grups que
van participar en el
ball de gitanes de
Sant Vicenç de Caste-

llet van renovar ahir part del ves-
tuari, d’un viu colorit, dels seus
membres. És una prova que els
santvicentins s’esmercen a man-
tenir més viva que mai una festa
que aconsegueix implicar perso-
nes de totes les edats. Ahir, preci-
sament, van voler convertir la
commemoració dels  anys del
ball tradicional en una cita per ser
recordada. 

Hi va haver canvis en el ball de
Caldes, la dansa que obre l’acte
tradicional per celebrar l’aniver-
sari: dues parelles de cada colla
van ballar juntament amb els ex-
dansaires de l’Esbart Santvicentí
amb les primeres notes de la cobla
Ciutat de Terrassa i l’aplaudiment
dels assistents, que omplien la
plaça de l’Ajuntament. El nombre
de participants també és un altre
element que ajuda a veure que el
ball de gitanes és un petit tresor
del folklore local que els santvi-
centins volen preservar, i és que
més de  persones van ballar les
diferents danses ahir al migdia.
«Cada any aconseguim aquest ni-
vell de participació, i això demos-
tra que la festa està molt viva i
arrelada al municipi», explicava
Lluís Oliveras, mestre de cerimò-
nies i coordinador dels assajos du-
rant les setmanes prèvies al dia del
ball. 

Les  colles participants van
ser més puntuals que mai i van
arribar a la plaça de l’Ajuntament

sense retard. L’amenaça de pluja
ahir al migdia va obligar els grups
a començar sense dilació la cele-
bració i així evitar les precipita-
cions. El temps va respectar el ball
de gitanes i va començar a plovis-
quejar just a les darreres notes de
la sardana Cent galops per Sant Vi-
cenç, el tradicional fi de festa en
què els balladors s’uneixen amb
el públic que mira expectant les
diferents danses a la plaça. 

La cercavila prèvia al ball de gi-
tanes, presidida pels gegants de
Sant Vicenç i els grups partici-
pants, va recórrer amb celeritat els
carrers que separen l’església de
la plaça per començar a l’hora. 

Un cop a l’espai on se celebra la
festa, la parella de gegants, Marià
i Paula, va donar el tret de sortida
a l’acte folklòric amb el vals dels
Barons de Castellet. Després del
ball de Caldes, els integrants dels
diferents grups van ocupar la pla-
ça amb el galop d’entrada. Tot se-
guit es va fer per sorteig la corona-
ció de la núvia entre les noies que
participaven al ball de gitanes, i en
va sortir escollida Alba Castellà.
Després es va fer de nou el galop
encapçalat per la núvia i va ser el
moment dels entremesos: el xotis,
les catxutxes, les contradanses, la
jota i el vals-jota. Finalment, el pú-
blic que contemplava les danses
als laterals es va afegir a la festa en
el galop final.  

Els grups van omplir la plaça
amb moviments sincronitzats
que es convertien, amb els colors
de la indumentària tradicional, en
un calidoscopi humà. En el trans-
curs de la festa es va recordar que
el  de febrer un nombrós grup
de persones es van concentrar a la
plaça per una convocatòria im-
provisada amb la finalitat de com-
memorar els  anys del ball. 

Sant Vicenç converteix
el ball de gitanes en una
cita per recordar en la
celebració dels 110 anys
!Una plaça plena de gom a gom va veure una
renovada indumentària per part d’algunes colles
participants i petits canvis en el ball de Caldes

Crònica
Abel Gallardo SANT VICENÇ DE CASTELLET
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Un participant beu d’una bóta

MARTA PICH

El públic mirava els balls als laterals de la plaça

MARTA PICH

Un total de 14 colles van participar en les danses tradicionals
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La santvicentina Alba Castellà
va sortir escollida com a núvia en
el sorteig que es va fer just després
del galop d’entrada. Ella, per tant,
obrirà la festa l’any que ve, un ho-
nor per a les noies que participen
en la festa i la senten.

Què representa per a vostè
haver estat escollida?

Ha estat una sorpresa. I és que
es fa  través d’un sorteig i totes les
dones que participen al ball de gi-
tanes podem sortir escollides.
Però m’ha fet molta il·lusió quan
he sentit el meu nom. 

I què sent en ser la núvia algú
que viu intensament el ball de
gitanes?

Simplement he tingut sort. No
m’ho esperava perquè hi ha mol-
tes noies, però per a mi és un ho-
nor fer de núvia en la propera edi-
ció del ball de gitanes i estic molt

contenta. El que em tocarà fer
l’any que ve és fer el primer galop
i, llavors, quan surti escollida la
següent núvia, li passaré el ram. 

Com va començar el seu vin-
cle amb la festa?

Vaig començar perquè és una
tradició del meu poble i hi volia
participar. Fa quatre anys que ba-
llo en el ball de gitanes i sempre
ho he fet amb la Colla Catalana.
Venir a participar en les diferents
danses és una manera de fer po-
ble i també es comparteixen bons
moments. Tenim una celebració
molt arrelada i a Sant Vicenç
n’hem d’estar molt contents. 

A.G.S. SANT VICENÇ DE CASTELLET P
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«No m’esperava sortir perquè en el sorteig hi
participen moltes noies, però és un honor» 

Entrevista Alba Castellà
! NÚVIA DEL BALL DE BALL DE GITANES

ABEL GALLARDO

Alba Castellà


