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La plaça de la Vila de Sant Celoni, un any més, va quedar petita pel gran nombre de públic i balladors. En total, van participar 81 parelles de la colla del Filferro, i 83 de la colla del Ferro
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El conseller de Cultura, Ferran Mascarell, al centre, amb l’alcalde de Sant Celoni, Francesc Deulofeu

Cap de setmana de gitanes
Quasi 600 balladors mantenen la tradició del ball de Gitanes a Sant Celoni, Palautordera i Santa Eulàlia

Quasi 150 balladors de cinc pobles van participar al Ball de Gitanes de Santa Eulàlia, al pavelló poliesportiu

Sant Celoni

l. Coll/P. Nadal/l.Framis

Sant Celoni, Sant Esteve i 
Santa Maria de Palautordera, 
i Santa Eulàlia de Ronçana 
han reviscut, aquest cap de 
setmana, la tradició del ball 
de gitanes. Sant Celoni va 
tornar a viure un ambient de 
festa al crit de “feerrroooo!!”. 
Un any més la Plaça de la 
Vila va quedar petita pel gran 
nombre de públic i també 
de balladors: 81 parelles de 
la colla del filferro i 83 de la 
colla del ferro. Ferran Mas-
carell, conseller de Cultura 
de la Generalitat va presidir 
l’acte. 

Aquest any, com a novetat 
destacada, s’incorporava 
la festa la Colla Bastonera 
Quico Sabaté que va ballar 
amb bastons una part de la 
Polca de Sant Celoni; també 
i en reconeixement a Rafael 
Ferrer, que aquest 2011 es 
celebra el centenari del seu 
naixement, els balladors van 
ballar una sardana compos-
ta per ell mateix que van 
interpretar la Principal del 
Ferro i l’Orquestrina Filfer-
ro. Durant el cercavila i la 
primera part de l’acte, alguns 
balladors van sortir amb un 
barret de cuiner, en home-
natge al xef Santi Santama-
ria, de Sant Celoni, que va 
morir el mes passat. D’altra 
banda, i com és habitual, a 
l’acte no hi van faltar l’actu-
ació dels diablots, el vell que 
va llegir el discurs de repàs 
crític de l’últim any i la vella 

que aquesta edició ha parit 
un porquet.

GITANES SOTA EL SOL A 
SANT ESTEVE

El ball de gitanes de Carnaval 
també va tornar diumenge 
a Palautordera. Al matí ho 
va fer a Sant Esteve, on sota 
un sol esplèndid de prima-
vera 40 parelles d’adults i 
força més de joves i nens van 
saltar i rodar al ritme de la 
Cartutxa, la Jota o el Xotis a 
la Plaça Major. Ja a la tarda, 
les faldilles, els mantells de 
manila, els poms de mimosa 
i els camals de cascavells van 
omplir la plaça de la Vila del 
poble veí de Santa Maria de 
Palautordera després de vuit 
anys d’absència. 

UNS 150 BALLADORS A 
SANTA EULÀLIA

Gairebé 150 balladors de 
gitanes de La Llagosta, San-
ta Perpètua de la Mogoda, 
Parets del Vallès, Lliçà 
d’Amunt i Santa Eulàlia de 
Ronçana van ballar aquest 
diumenge a la tarda sobre el 
parquet del pavelló polies-
portiu de Santa Eulàlia. Des-
prés de 10 anys, la colla local 
recuperava l’organització 
d’una trobada de la Roda del 
Vallès, que a més coincidia 
amb el cap de setmana de 
Carnestoltes. Unes 400 per-
sones van seguir l’actuació 
dels dansaires. L’orquestra 
Dékaros va posar la música a 
la jornada.


