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Un moment de l’actuació de la colla de gitanes de Sant Celoni, que celebrava els 25 anys de ballades de la colla del Filferro

Un quart de segle amb la Filferro
Les colles de gitanes de Sant Celoni ballen acompanyades de les de Llinars i Sant Esteve per celebrar el seu aniversari
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La colla de Sant Esteve de Palautordera també va participar en l’aniversari
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Prèviament a l’actuació, les colles de Sant Celoni van inaugurar a Can Ramis una retrospectiva de la Filferro

Sant Celoni

Norma levrero

A les 12 del migdia del diu-
menge de carnestoltes les 
colles de gitanes de Sant 
Celoni, Sant Esteve de 
Palautordera i Llinars surten 
a la plaça a ballar. Però fins 
aquest diumenge no ho havi-
en fet mai juntes, a la vegada 
i a la mateixa plaça. 

En conjunt gairebé 200 
balladors dels tres munici-
pis del baix Montseny van 
vestir-se a la plaça de la Vila 
de Sant Celoni en un fet 
insòlit per celebrar els 25 
anys de ballades de la colla 
infantil del Filferro i 30 del 
Ferro. Després van sortir a 
plaça alguns dels represen-
tants de les 12 parelles que 
el 1986 van formar part de 
la primera colla del Filferro 
i van ballar la polca de Sant 
Celoni, vestits amb una 
samarreta taronja que lluïa 
el lema “Jo hi era, Filferro 
1986”. 

Prèviament les colles de 
Sant Celoni van inaugurar a 
Can Ramis una exposició de 
fotografies recollides entre 
les aportacions dels ciuta-
dans, resum dels 25 anys 
de ballades de la colla del 
Filferro. “Veure que als nens 
i joves de Sant Celoni no els 
fa vergonya disfressar-se i 
sortir a plaça a ballar ni els 
fa mandra anar als assajos 
és que ballar gitanes a Sant 
Celoni i ser del Filferro tam-
bé està de moda”, apuntava 

el regidor de Cultura, Jordi 
Cominal, que va ser un dels 
integrants de la primera 
colla infantil de Sant Celoni. 
A l’exposició, que es podrà 
visitar fins al 28 de febrer, 
també hi ha un mural de 
dibuixos fets pels alumnes 
de primària de les escoles 
de Sant Celoni. Per a ells, la 
colla ha creat un joc interac-
tiu per ordinador que permet 
descobrir les tradicions que 
hi ha al voltant de la ballada 
de gitanes fent trencaclos-
ques i jocs de memòria i assi-
milació. 

Justament les colles dels 
tres municipis del Baix 
Montseny també s’han unit 
per tenir presència conjun-
ta a internet. Diumenge 
van presentar la pàgina 
web de les gitanes del Baix 
Montseny, on s’hi resumeix 
la història i les característi-
ques de les seves ballades. 
Per commemorar els 30 anys 
de la colla del Ferro i els 25 
del Filferro, des d’aquesta 
setmana, als balcons de Sant 
Celoni pengen 600 mantons 
de la colla. “Que a la colla hi 
hagi fins i tot parelles que ja 
tenen fills ballant al Filferro 
vol dir que les gitanes és un 
ball que ens uneix a tots els 
celonins”, va dir l’alcalde, 
Francesc Deulofeu. 

Tot i que diumenge van 
sortir a plaça a ballar, les 
colles van assegurar que les 
novetats dels balls se les 
reserven per al diumenge de 
carnestoltes.


