
Les Gitanes, al cor 
 
L’amic Lluís Oliveras m’informa des de Catalunya de la celebració, aquest 20 
de maig, del Ball de Gitanes popular de Sant Vicenç de Castellet. I em convida 
igualment a ser-ne partícip a través d’aquesta petita carta que us adreço des 
de l’exili i que escric des de la distància només física. Una distància del tot 
contrarestadam us ho ben asseguro, per una proximitat absoluta de cor i de 
pensament. 
 
N’estic cert que el vostre Mestre danser coneix l’estima que sento envers la 
dansa tradicional, en general, i en relació al Ball de Gitanes, en particular: un 
ball que he pogut conèixer i gaudir des de moltes perspectives. Com a públic 
en incomptables ocasions, és clar, però sobretot des del punt de vista del 
coreògraf i del dansaire, tot recordant en especial la bellíssima etapa 
compartida amb els i les balladores de l’Esbart de Rubí. 
 
No obstant això, si faig memòria recordo una ballada encara anterior a la de 
Rubí que em vincula de nou a les Gitanes: m’emociona recuperar la imatge 
d’un joveníssim Lluís Puig, amb setze anys, diria, i vinculat a l’Esbart de 
Terrassa, la meva ciutat. Ricard Amat n’era llavors el director, l’ànima del cos 
de ball, i endinsar-nos en les Gitanes no era només un repte sinó principalment 
una il·lusió compartida. 
 
Els balls de Gitanes, ho sabeu bé, són per definició integradors, un autèntic 
exercici de suma i participació col·lectives. Ho evidencia el fet que aquesta 
tradició, a Sant Vicenç de Castellet, va arribat de bracet dels obrers que 
construien el tren. Dècades després d’aquesta fita, les Gitanes són més que 
mai un pretext de comunió entre els ciutadans, un espai de confluència on la 
dansa, la música, el moviment i la concòrdia s’entrellacen de manera elegant i 
harmònica. 
 
Sento profundament no poder gaudir d’aquest moment únic avui, amb tots 
vosaltres. Però espero que aquesta il·lusió a la qual apel·lava fa uns instants us 
recorri el cos i ens faci de fil conductor d’una vitalitat i energia comunes. Un fil 
de cultura i germanor que, creieu-me, m’arriba amb tota la seva fortalesa i 
intensitat. 
 
Sigueu feliços, doncs, en el dia d’avui, dansant aquestes Gitanes a Sant 
Vicenç, i no oblideu que la dansa i la cultura són eines clau en la construcció 
d’aquesta República que lluitem per desplegar en pau. 
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