
Viu SVC!

La BALLADA DE GITANES 
(14 i 15 de maig),
vista per...

Txus Sieiro,
balladora colla 
Coral Nou Horitzó 
de Sant Vicenç de 
Castellet

“La Ballada Popular de Gitanes 
és única i cal viure-la”

- Què diries a la gent que mai 
a vist la Ballada Popular de Gi-
tanes de Sant Vicenç de Cas-
tellet?
- És única i cal viure-la com a 
mínim un cop a la vida. És una 
festa molt pròpia que reuneix 
gent que habitualment no ba-
lla però que comparteix una 
il·lusió col·lectiva. 

- Aquest any se celebren els 
25 anys de la recuperació del 
ball l’any 1992.
- Sí, dissabte al vespre quan 
acabin els infants tindrem les 
colles de Canovelles, Lliçà 
d’Amunt, Montmeló i Santa 
Eulàlia de Ronçana que ens 
ballaran a la plaça de l’Ajunta-
ment, guarnida especialment 

per celebrar aquests 25 anys, 
amb una parella de cada colla 
de Sant Vicenç de Castellet. 
Posteriorment farem un sopar 
per agafar forces per a la gran 
ballada de diumenge al mig-
dia. 

- Quins records en tens del 
ball de l’any 1992 en què vas 
ser la núvia?
- Recordo passar nervis, però 
va ser un honor i una ballada 
molt especial. 

- Ha canviat el ball des d’ales-
hores? 
- El nombre de colles ha anat 
creixent i ara en som una dot-
zena, però els balls són els 
mateixos. 

- Els nens del poble ja s’impli-
quen de petits?
- Sí, és clau per aconseguir 
que la festa, declarada d’in-
terès local, es mantingui. Dis-
sabte a la tarda la canalla ba-
lla pel poble i ja fa bullir l’olla 
per la ballada de diumenge al 
migdia. 

- Quan comenceu els assajos?
- Ens trobem unes quatre o 
cinc vegades al pavelló per 
acabar de polir els detalls.

- El moment més esperat és el 
galop?
- Sí, perquè els balladors treu-
en el públic a ballar en un mo-
ment en què la plaça batega 
fort i no hi cap ni una agulla. 

Més informació del ball clicant aquí.

www.svc.cat

