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Arrelat a S a n t V i c e n ~a la
primeria de se le, i fruit de les
..
circumst6ncies istoriques
- q u e vinguessin picapedrers
de Caldes de Montbui, q u e n o
hi hagués picapedreres i
haguessin, per tant, de fer
parella a m b noies del poble
durant les festes-, el ball de
Gitanes és u n a bono rnostra
del primer motor -popular,
uotidia i circumstancialBlaquesta mena de
manifestacions. Ben altrament
q u e avui, i d'aixo es queixa
Joan-Manuel Miquel! En
aquest sentit, les paraules
d'esperan a a m b q u e clou
I'article referint-se a una
tradició «rnai rnorta, sinó
sirnplernent adorrnida, latent,
expectanP>, a r a q u e mor,
aquest si, el segle, rnostren
una actitud militant q u e cal
valorar i, tant de bo e n els
diversos ambits, imitar.

1.

cBall de Cal&*
omb q d rn comenga

el BaII de Gibner.

1. ELSOR~GENS
HISTORICSDEL

BALL DE GriANES A SANT
VICENC DE CASTELLET
Per trobar els orígens del ball de
Gitancs de Sant Vicenc de Castcllct
cal remuntar-se al pnncipi del scgle
XX, quan comencava a desenvolupar-se al pobleunsectoreconbmic,
que avui és el més imponant, el de la
pedra. en aquells moments repre-

sentat per l'cxplotació de pedreres.
Hcm pogut saber a través dc la
crbnica que ens proporciona un diari
de I'kpoca. El Pla de Bages, per mh
d'un santvicentf, la primera vegada
que es halla aqucst ball al poblc. Fou
el diumenge 10 de fcbrer de 1907,
revestitde gran festa,a I'entornde la
placa de la Constiiuci6 -avui placa
de I'Ajuntament-, alesduesdcl migdia. Hi panicipaven una colla que

s'autoanomenava *La colla d e
picapcdrers de la regió catalana*, un
conjunt de picapedrers que havien
v i n y t de Caldes de Montbui per
treballaralespedreresde Sant Vicenc
i introduiren aquest ball. tfpic de la
zona del Valles. Les noies que els
acompanyaven eren ja de Sant
Vicenc. L'espectacle estava potcnciat pcr l'amenització de I'orquestra
«Els Catalans». de Manresa.
Sabem que aquest ball despcrta
ungran inte~s,jaquemainos'havia
visten aquest poble i era considerat
com «una diversió molt atractiva».
S'havien Ilogat, a bon preu, els
balcons, finestres i terratsdclaPlaca.
Es diu que estava tot plc d'espectadors, calculant-se al voltant de
quatre-mil persones -entre elles.
molies de fonsteres (aquesta xifra
pot ser un xic aupentada, perb 6s
prou significativa de la popularitat
que tingué aquest ball, fins al punt
quces tomaa representar bcn aviat).
Al vcsprc es ballh al gran Sal6 del
Clrcol (can Miralles), cssent la
concurrencia tan extraordinaria que
fins i tot es fciadiffcil l'execuci6 del
ball. El dimans, dia 12, es toma a

ballar al matcix sal6 en obsequi als
socis. Sembla que a l y n any desprCs
es toma a dansar.
Després d'un temps sense Gitanes, 6s de destacar la tasca d'en Pcre
Canal, secretari del municipi, vingut
de Sant Llorenc Savall, dansaire en
aquella poblaci6 del VallEs. que
aplegi un conjunt de joves santvicentins al seu voltant i féu possible la
balladadcGitanesperlaFestaMajor
i Camestoltes del 1918, aquesta
vegada japerjovesdel mateix poble.
Calddespcrarfinsal1948 perqu?.
hi tomi a havcr una represa del ball,
moment en que e s constitueix
1'Esbart Dansaire Santvicentf, amb
un impuls important d'cn Pere Vail.
Esdonhunaprojccci6 dcl'espectacle
cap a d'altres viles de Catalunya,
com Balaguer, Manresa, Súria i fins
i tot Barcelona, actuant-hi el 1949
un conjunt de sctze parelles, per les
rcvetlles de Sant Joan i de Sant Pere,
al recintc de Montjuic, davant les
fonts Iluminases.
L'Esbart Santvicentf arriba a
contractar un tren especial pcr facilitar als habitan& de Sant Viccnc la
seva preskncia en les actuacions a la

ciulat comtal. Hi ha I'ankcdora que
en una d'aquestes actuacions. a
Montjuic. I'orquestra que els acompanyava, en un moment determinat.
deixi de tocar, perb per son uns
quan&seguidorsque acompanyaven
l'Esbart, davant la situaci6, es
dirigiren corrents cap al micrbfon i
es posaren a entonar la dansa, fent
possible la seva continuaci6 fins al
final.
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2. LES GITANES DE SANT
VICENC DE CASTELLET, A W I
Les Giianes. com totes les altres
manifestacionsdelaculturapopular,
van ambar a San1 Vicenc arrelant
entre la gcnt del poble, en un temps
enque no hi haviamassaaltematives
de diversió. És facil imaginar-se a
primen de segle, comen els anys 10,
com tothom panicipava d'aquesta
manera de fmir, com ara pot ser-ho
encara un ball d'envelat o. per ais
més joves, una ni1 de discoteca.
Ambelpasdel temps,lesGitanes
van anar perdent el seu caricter participatiu, van patir també els efectes
de la Guerra Civil, corn totes les
altres manifestacions de la nostra
cultura, i vanquedaralafi. reservades
per a ser executades per I'Esbart
Santviccntl.
Han anatpassantelsanysi arales
Gitanes de Sant Vicenq de Castellct
s'han converlit en espectacle. L'Esban, després d'un llarg i laboriós
treball d'investigació i recerca que
va durarm6s d'un any,va estrenar el
dia 13 de maig de 1989 al Teatre La
Passió, d'Olesa dc Montserrat. una
recreació escenica de les Gitanes.
Segons el mateix Esban les pre-

senta: «...es un rreball nou en
reconeúement a un treball velln,
«...&S un homenatge en forma de
coreografia a tots aquells que, des
dels anys 10. han ballat Gitanes a
Sant Vicenc de Castellerm.

La coreografia en qüestió intenta
mostraresc?nicamenti cnvint-i-cinc
minuts escassos el que al llarg dels
anys, en el carrer, havia estat una
festa que tenia, com a minim, dues
hores de durada.
Dissortadament. la informació
trobada de I'hpoca dels anys 10 no
mostrava massa conceptes clars pel
que fa a la coreografia. iot i que
continuava essent molt valuosa pel
que fa a I'anecdotari; d'altra banda,
a Caldes de Montbui, les Gitanes
formen únicament part del record.
Aixb va obligar, doncs, a fer un salt
en el temps i comencar a escorcollar
en el record dels balladors de I'antic
Esbart.
Resultimagnfticcomprovarque.
en gran mesura, les Gitanes que es
ballaven a Sant Vicene desprésde la
Gucrra Civil eren molt semblants a
lesencaravives aSant LloiencSavali.
La connexió havia estat el Secretari
Canal i novamcnt. despres de tants
anys,SantLlorcnci Sant Vicencvan

tomar a aplegar-se per parlar de les
Gitanes.
Potser el detall que més ens
caracteritza, i al quai I'Esban ha
volgut dedicar una especial atenció
en el seu muntatge, 6s la «coronació
de la núvian. Tant a Sant Llorenc
com a Sant Vicenc. les Gitanes
compten amb dues parelles de
«nuvis», els de I'any darrer. que
tanquen el ball, i els d'enguany, que
I'obren. En un momcnt concret de la
dansa, cls balladors paren de bailar i
lanúvia«antiga» corona ambíiorsla
núvia «nova» i fet aixb continua la
dansa arnb alegria festejada p r tots.
Cal fer constar que, encara avui.
a Sant Llorenc Savall I'eleccid de la
núvia forma part de la preparació de
la festa, que compta amb el
ncrviosisme de totes lescandidates a
ocupar aqucst reconegut cirrec.
Pel que fa a la música, s'han
respectattotesles partitures trobades
de la primeraepoca deI'Esbart, fentnc una brillan1 instntmentació pera
Cobla. Aixl doncs, trobem les músiques que s6n caractcdstiques deIs
bdls de Gitanes d'arreu -els xotis.
les contradanses, les catxutxes. la
jota i els passos dobles o galops,
perb hem de significar dues ca-

ractcrístiqucs que cns idcntifiqucn i
alhora també ens diferencien.
El nostre ball de Gitancs inclou
dos momcnts molt especials: en primer lloc el que hom anomenava «La
Dansa», i esdónacl dctall curiós que
musicalmcnt comspon al ~ B a l de
l
Caldes». Aixb ens fa pensar immcdiatamcntqueelsvallcsansde Caldcs
que van enscnyar-nos lcs Gitancs
utilitzavcn la seva «dansan per
introduir la fcsta. mentre que
normalmeni, en altres indrcts, Ics
Gitancs s6n iniciadcs en I'entrada al
lloc de bailar amb un «galop» al so
musical d'un pas doble.
D'altra banda,cal csmcntartambé
cl caractcrístic «Vals-Jota», quc no
hcm sabut trobar en altrcs balls de
Gitancs i quc rhpidamcnt ens fa pcnsar en aqucllcs danscs tan caractcrístiqucs dcls saraus costumistcs dc
primcrs dc scglc.
En I'apartat dc vcstuari, hcm dc
dir que Cs la basc de I'ambientació,
amb la rcproducció fidcl de la roba
que cl jovcnt duia aprimcrs de scglc
pcr anar a ballar a la Fcsta Major
-fotografics in6dites en s6n tcstimoni.
Cal csmcntar que s'ha conscrvat
la característica comuna a lotes les
epoqucs, amb les dones ducnt immcnsos i prcciosos manlclls dc Ma-

nila brodais per ballar Gitancs.
Prccisamcnten la fotografiadel 1918
que cl pasquldc I'Esbartreproducix,
hi podcm vcurc cinc balladores amb
gnns mantcllsque els abracen el cos
pel davant i pel darrcrc, donant un
cstil molt espccial cn la manera dc
posar-se'ls.
Po1 resullar forca xocant el fe1 de
veure un ball de Giiancs ambiental
en aquesta &pocai amb roba «de mudar», ja que habitualment els vestiis
dcls balls de Gitancs solcn ser de colorsmoltvius i ambicntatsen&poques
molt anteriors -normalment en la
primcra mcitat del scglc XIX-, perb
cal remarcar que I'origcn de les
Gitancs 6s molt antic i difcrcnts
invcstigadors indiquen que, en
principi.crcndansesdc Camcstoltcs.
Lbgicamcnt, cl fct dc Ics Gitancs
a Sant Viccnc 6s unaclara mostradc
tradiciótrctadcl scucontcxtoriginal.
i aixb dóna, pcr tant, uns rcsultats
d'adaptació molt notablcs que Ics fa
difcrcnts en tot el scu scntit.
Amb aqucsta pmducció. 1'Esbart
va vcure acomplerta únicamcnt la
primcra pan del seu projecte. Sant
Viccnc toma a poder vcure -pcr a
alguns recordar-,¡-pera tots-scntir
les Gitancs. Pcrb el que resta encara
6s tornar al poblc allb que 6s dcl
poblc, no només per gaudir-nc amb
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la contcmplació, sin6 també pcr
participar-hi.
En un moment com el que ens ha
tocat viure, en que la societat 6s tan
competitiva i accclerada, sorgeixen
com a contrapartida. actituds que
lluitcn per rccupcrar les tradicions
queal Ilargdcls anyshancaractcntzat
cls poblcs.
Sortosamcnt, molts llocs de
Catalunya compten amb gen1 cntusiasta del passat i, cada dia. s6n més
Ics fcsics i tradicions que reneixen i
amlen novamcnt fins a ser un costum.
En aqucst tcrrcny de la recupcrüció s'inclou naturalmcnt la de
Ics danscs iradicionals, perb no per
gaudir-nc com a espcctadorsquan és
alyncsbartqui Icscxccuta. Ladansa,
com a vchiclc de comunicació i

d'cxprcssiócol.lcctivadcsentimcnis,
arriba alascvamCsgranmanifcstaci6
quan Cs compartida i viscuda, quan
el seniit de la fcsta popular fa participar tothom.
En alguns momcnts festius dc la
vida dc Sant Viccnq dcls darrersdos
anys. com pcr cxcmplc I'Aplec de
Castclletnovamcnt rccuperat,lagcnt
dc I'Esbart ja ha iniciat de manera
cxpcrimcntal la tcmptaliva de fcr
ballarGitancsals assistcntsalafcsta.
Tan favorables hancstatelsrcsultats,

les Gifoner de Sant Vicen~
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que per al proper any 92 hi ha un
projecte molt ferm d'organitzar una
bailada popularde Gitanes a la Festa
Major d'estiu.
Aixb no 6s pas una idea nova ni
original, hem de significar que les
Gitancs s6n una tradici6 viva encara
en el VaU?s, d'on s6n originaries.
En el Vallks. les Gitanes s6n
tmbCinterpictadespelseshani.perb
d'almbandas'organit/enanualmcnt
trobades de colles de Gitanes i en

algunes poblacions la tradici6 ha
tomat al carrer. aconseguint la
pariicipaci6popularmassiva. Mesos
abans de la bailada. la gent es prepara en assajos organitzats esporadicament peralainterprctacióen gnns
espais el dia de la fcsta. 1 aixb 6s el
que a Sant Vicenc de Castellet es
~ r e t 6 naconsemir. aue les Gitanes
s i y i n novamcnt una manera de Ter
pohle. Es pretCncncomanaratothom
-santvicentins i, per que no, ve¡'nS
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d'altres poblacions- I'hsia d'aplegar-se per compartir i fer reviure un
cop I'any, una tradici6 que ens
identifica i que, en el present ens demostra no haver estat mai morta,
sin6 simplcmcnt adonnida, latent,
expectant, esperant el seu renaixementjust araque jacl segle comenca
a acabar-se.
Joan 3lanuel Miquel
Director de 1'Esbart Santvicenti

