
Viu SVC!

La BALLADA DE GITANES 
(3 i 4 de juny),
vista per...

Carla Isanta, 
balladora de la 
Coral Nou Horitzó 
de Sant Vicenç de 
Castellet

“Amb la plaça ben plena, el Ball de 
Gitanes és una festa que enganxa”
- Aquest cap de setmana Sant 
Vicenç de Castellet viu una 
nova edició del Ball de Gita-
nes. Ho teniu tot a punt? 
- Hem assajat de valent i les 
colles ja tenim ganes de sortir 
a la plaça diumenge al migdia.

- En el teu cas balles des dels 
cinc anys. Per què?
- A casa sempre hem viscut 
les Gitanes de manera espe-
cial. Els meus avis ballaven i 
els meus pares ho continuen 
fent. Jo vaig començar, de pe-
tita, amb l’Esbart Dansaire i, de 
gran, ho faig amb la Coral Nou 
Horitzó.

- La plaça de l’Ajuntament és 
queda petita any rere any.

- És cert perquè, amb la plaça 
ben plena, el Ball de Gitanes 
és una festa que enganxa. Re-
conec que és la festa popular 
més autèntica que tenim i a mi 
m’agrada moltíssim.

- També hi participes amb la 
Colla de Geganters? 
- Sí, en la cercavila prèvia a 
la ballada toco la gralla amb 
els Geganters i després ens 
posem a ballar amb la colla a 
plaça. Cada any ballem amb la 
Júlia, una amiga de la infància. 

- La festa mobilitza gent de 
tot el poble. Quin creus que 
és el secret?
- A tots ens agrada ballar per-
què es crea un ambient fan-

tàstic i hi ha gent molt diver-
sa de la majoria d’entitats del 
poble. 

- La festa cuida els més petits 
que també són protagonistes 
amb la ballada de dissabte.
- Dissabte a la tarda es farà la 
Ballada Popular Juvenil i In-
fantil. És una bona oportunitat 
perquè els més petits s’hi fa-
miliaritzin i ajudar a mantenir 
viva la tradició. 

- La festa manté una bona 
salut i aquest any celebreu el 
110è aniversari.
- El primer ball es remunta a 
principis del segle XX. La tra-
dició continua i cada cop es-
devé més popular. 

Més informació de la festa clicant aquí.

https://www.facebook.com/Comissi%C3%B3-Ball-Popular-de-Gitanes-de-Sant-Vicen%C3%A7-de-Castellet-283089728433187/?fref=ts

