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Calaix   Gitanes a Sant CeloniNOU9El 29

La tradicional ballada va reunir 167 parelles de la Colla del Filferro i de la del Ferro

Les gitanes omplen la plaça 
Sant Celoni

laia Coll

Fins a 167 parelles, 77 de la 
Colla del Filferro i 90 de la 
Colla del Ferro, van ballar 
aquest diumenge a la plaça 
de la Vila en el tradicional 
Ball de Gitanes de Sant 
Celoni. La plaça, com cada 
any, es va omplir de gom a 
gom, amb un públic molt 
entregat que va cridar ben 
fort “feerrroooo” i que va 
contribuir, juntament amb 
els balladors, els Diablots, el 
Vell i la Vella i els 30 músics, 
de la principal del Ferro, 
l’Orquestrina del Filferro i 
del grup de percussió de l’Es-
cola de Música, a fer del ball 
de gitanes una festa a la vila.

Enguany, i coincidint amb 

el primer aniversari de la 
mort del xef de Sant Celoni 
Santi Santamaria, els convi-
dats d’honor van ser la seva 
família, qui, juntament amb 
Martí Monrabà i Amàlia 
Tarragó, dues persones vin-
culades fa uns anys al Ball de 
Gitanes, van acompanyar els 
balladors en la cercavila que 
van fer pels carrers del poble 
i que, aquesta edició, va tenir 
una carrossa de músics per 
ambientar la passejada.

A banda del tradicional 
discurs del Vell, que va apro-
fitar per repassar diversos 
esdeveniments de l’any, 
alguns balladors van lluir un 
bitllet amb la cara d’Iñaki 
Urdangarin i van repartir 
reproduccions de bitllets 
entre el públic.
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La plaça de la Vila de Sant Celoni es va omplir un any més per presenciar els diferents balls, aquest diumenge al migdia
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Les diferents parelles sortint a la plaça per començar els balls

JO
R

D
I 

BL
A

S

JO
R

D
I 

BL
A

S

Dos dels personatges típics de la ballada Els fills, nét i dona de Santi Santamaria van presidir la festa al costat de l’alcalde Joan Castaño


