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El record dels presos i els aniversaris
deixen empremta al ball de gitanes

LA FESTA SANTVICENTINA VIU UNA JORNADA D’EMOCIONS

Iniesta es guanya per sempre el
Camp Nou en el seu últim partit

EL JUGADOR MANXEC TANCA UN CICLE INOBLIDABLE A CAN BARÇA
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80ICL MANRESA PALÈNCIA

Rajoy atura el
nomenament
efectiu dels
consellers i
manté el 155
!EL GOVERN, AMB EL SUPORT
DE SÁNCHEZ I RIVERA,
BLOQUEJARÀ EL DECRET QUE
HAURIA D’OFICIALITZAR
L’EXECUTIU DE TORRA !14 I 15

MIQUEL SPA

!La festa de la Pietat, amb música en directe a tots els actes i amb nou tabal,
atrau més públic que en anteriors edicions i fa preveure un gran Corpus. !6

La Patum ja treu el cap
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El passeig Pere III, cor de la fira, va ser una riuada de gent

!EL CERTAMEN MANRESÀ OMPLE EN LA DARRERA JORNADA 
I EVIDENCIA QUE ENCARA POT CRÉIXER EN TRAMS FIRALS !2 I 3

L’ExpoBages fa mèrits per
guanyar més espai al carrer

L’ELIMINATÒRIA

La final, a tocar
! L’ICL, que remunta 13 punts, pateix per guanyar el segon
partit de l’eliminatòria, però ja té la final a un partit ! 18 A 20

Gabriel Lundberg fa
una entrada a cistella 
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Sant Vicenç tenia preparat
enguany «un dia d’emo-
cions» amb el ball de gita-
nes. Ho anunciava el con-

ductor de l’acte, Lluís Oliveras,
només començar, i no va decebre.
I és que es commemorava un do-
ble aniversari; els cent anys de la
primera recuperació de les Gita-
nes i set dècades de la fundació de
l’Esbart Dansaire Santvicentí, el
principal precursor de la festa. En
un altre vessant, les Gitanes d’ahir
no van voler passar per alt la situa-
ció política per la qual travessa el
país, i l’organització va voler que
els polítics presos, els exiliats i els
Jordis també hi fossin presents
d’alguna manera des  de la llunya-
nia. 

A les  del migdia la plaça ja
era plena i especialment atapeïda
allà on tocava l’ombra: per enda-
vant quedaven un parell d’hores
d’espectacle en un ambient es-
tiuenc i un cel assolellat que fins
al final no va començar a insinuar
pluja. I al balcó de l’ajuntament
també hi havia a punt les autori-
tats; l’alcalde, Joan Torres, regidors,
i polítics convidats, com els al-
caldes de Manresa, Valentí Ju-
nyent, i de Solsona, David Rodrí-
guez, o la directora dels serveis
territorials de Governació a la Ca-
talunya Central, Ivet Castaño,
entre d’altres.

La festa va arrencar amb el Vals
dels Barons de Castellet, que pro-

tagonitzen els gegants de Sant Vi-
cenç, que com cada any va servir
de preludi dels balls de gitanes
posteriors, enguany amb  colles
i més de  balladors. 

Amb el ball de Caldes va arribar
la primera sorpresa. Es comme-
moraven els  anys de l’Esbart, i
per això aquesta vegada hi van
participar les tres generacions de
colles de l’entitat; els antics dan-
saires, els exdansaires i l’actual
cos de dansa, que estrenava ves-
tuari.

Un parèntesi pels presos
En aquest punt, la festa va fer una
pausa i va prendre un caire reivin-
dicatiu i de denúncia per la situa-
ció en què es troben els polítics
presos i exiliats. Se’ls va anome-
nar un per un, com també Jordi
Sànchez i Jordi Cuixart, amb un
clar missatge: «Us volem a casa».
Va ser respost amb els aplaudi-
ments del públic abans que sonés
el Cant dels ocells. 

Tot seguit, es va fer la lectura de
dues cartes que Oriol Junqueras
(des d’Estremera), i el reelegit
conseller Lluís Puig (des de l’exili
a Bèlgica) van escriure expressa-
ment per a la festa d’ahir. En
aquest context, Junqueras va des-
tacar que «l’enorme força i ener-
gia dels balls populars és un reflex
també de la vitalitat del país i de la
seva riquesa i diversitat», i va ani-
mar «que  cadascú des del seu lloc
mantingui sempre el compromís
amb el país i la llibertat, fent gran
i cohesionant aquesta societat».
Va enviar «una enorme abraçada
a tots i a totes: visca les Gitanes de
Sant Vicenç de Castellet».

En la seva carta, «que escric des
de la distància només física però
des d’una proximitat absoluta de
cor i pensament», Puig va recor-
dar la seva vinculació amb l’Es-
bart de Rubí, i anteriorment tam-
bé amb el de Terrassa, i va dir que
«les Gitanes són més que mai un
pretext de comunió entre els ciu-
tadans, un espai de confluència
on la dansa, la música, el movi-
ment i la concòrdia s’entrellacen
de manera elegant i harmònica».  

Més enllà del gest exprés que
la Comissió del Ball de Gitanes
va voler fer per tal de denunciar
la situació dels presos i exiliats, el

rerefons polític va estar present
d’una manera o altra en tota la
festa, i entre altres coses, es feia
evident amb els nombrosos llaços
grocs que portaven els balladors
a les solapes.

El record pel secretari Canal
Després del parèntesi polític la
festa va reprendre el fil habitual
amb el relleu de núvies, el Galop
de la Coronació i els entremesos,
però abans de ballar, es va com-
memorar el centenari de la pri-
mera recuperació del ball de gita-
nes. Era el , onze anys des-
prés que un grup de picapedrers

de Caldes de Montbui portés les
danses al poble. Passada aquesta
dècada, Pere Canal i Rius (secre-
tari Canal), dansaire de Sant Llo-
renç Savall, va revitalitzar el ball
de gitanes a Sant Vicenç amb una
doble ballada per carnestoltes i
per festa major. Ahir, se’n va com-
memorar el centenari, amb l’en-
trega d’un ram a la filla de Pere Ca-
nal, Aurèlia Canal, i els seus néts.

Un any més, la festa es va acabar
amb una plaça plena de dansaires
espontanis després del galop final,
amb la ballada popular del Vals
dels Barons i la sardana local 
galops per Sant Vicenç.

Maria Prat Vilaseca és de Sant
Vicenç de Castellet, té  anys, i
ahir va prendre el relleu a Alba
Castellà com a núvia del ball de gi-
tanes de Sant Vicenç. Balla  amb
la colla de l’Associació Musical
Castellet, i ahir ho feia amb una
parella femenina, Alicia Bernal,
però cada any sol canviar. «Dins

la mateixa colla ens anem alter-
nant», explicava en acabar la jor-
nada, «molt contenta» per haver
estat ella la nova protagonista de
la festa.

Que suposa per a tu ser la nú-
via del ?

És un honor, entre altres coses,
perquè formo part de la coral i es-

tic molt implicada amb les activi-
tats culturals del poble. A més, ja
és el quart any que ballo Gitanes.
De petita ja ho havia fet, vaig parar
un temps, i fa quatre anys que hi
vaig tornar. És una tradició molt
familiar, els meus avis ja en balla-
ven, i ara també ho fem la meva
germana i jo. Això encara em fa
més contenta.

Tens predilecció per algun
ball en especial?

No, en realitat tots m’agraden,
però he de dir que el que em costa

més és l’últim, el vals-jota. 
Avui [ahir per al lector] la pla-

ça era ben plena de públic i ba-
lladors. Creus que el ball de gi-
tanes és una tradició amb futur?

A Sant Vicenç si, hi ha molta
gent que s’implica i cada vegada
hi ha més nens que ballen. Trobo
molt bé que es vagi potenciant i
espero que duri molts anys. Tam-
bé tinc moltes amigues que ballen
en diferents colles, i cada any re-
petim perquè ens ho passem re-
alment molt bé.

Tot i que sembla que per ara
no fa falta, com animaries joves
com tu a implicar-se encara més
en el ball de gitanes?

És una festa molt típica del po-
ble i això s’ha d’aprofitar per fer-la
créixer entre tots.

J.E. SANT VICENÇ DE CASTELLET
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«Aquesta festa té molta tradició a
casa, i és un honor ser-ne la núvia»

Entrevista Maria Prat Vilaseca
! NÚVIA DEL BALL DE GITANES 2018

J.E.
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El ball de gitanes va reunir ahir més de 300 dansaires de totes les edats
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Membres de l’Esbart, enguany protagonista
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Els gegants ballant el Vals dels Barons de Castellet

Sant Vicenç celebra un
emotiu ball de gitanes
entre aniversaris i 
el record pels presos
!L’acte va commemorar 70 anys de l’Esbart i 100 de la
primera recuperació de la dansa, i es van llegir les cartes
que Oriol Junqueras i Lluís Puig van dedicar a la festa

Crònica
Jordi Escudé SANT VICENÇ DE CASTELLET
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