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EL 9 NOU

Les 83 parelles de la Colla del Ferro entrant a la plaça de la Vila per ballar el Galop d’entrada

Gitanes amb estelada
Més balladors i més reivindicació que mai al Ball de Gitanes de Sant Celoni
Sant Celoni

Gitanes reivindicatives, amb
més balladors que mai i amb
una absència destacada, el
vell, que ha marxat a viure a
l’estranger perquè no tenia
feina. Com sempre, la plaça
de la Vila plena a vessar,
amb més d’un miler d’espectadors, tot i que enguany
una mica adormits i tímids
davant el discurs crític i
de les diverses accions reivindicatives de diablots i
balladors. Això sí, els crits de
“ferro” no van faltar.
La vella, que aquesta
edició ha partit una cabra i
va arribar amb un sidecar i
acompanyada dels convidats
d’honor –Lluís Giró i Ferran
Llavina, que durant molts
anys van ser el vell i la vella–,
va prendre el protagonisme
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Laia Coll

Els diablots van passejar dues estelades grans en més d’una ocasió durant el Ball de Gitanes

en el discurs crític, que no
va obviar la corrupció i els
partits polítics. “Me’n duc
de Palma NOOS atraca”, els
iots del Rei, els problemes
interns del PSC envers la
independència o el “nou
mercat” de sota les voltes
de la plaça de la Vila, on “hi
podeu trobar la coca, que no
és pas de llardons, herbes
fines i beuratges”, deia. El
discurs també va demanar
més suport a les entitats i va
fer menció a l’escola Soler de
Vilardell, a la independència
i a les retallades en educació:
“Per retallar a les escoles
posen bandera espanyola,
s’estalvien dues ratlles. Això
és pensar amb la titola”. També es va fer menció a fets
positius com l’obertura de
La Clau i el debut del celoní
Carles Planas amb el primer
equip del Barça, i es va versionar la campanya “envàsonvas.cat” amb “camachoonvas.
cat”, amb la vella, un diablot i
un ballador que portaven uns
sobres com a nou envàs.
La reivindicació va seguir
amb l’actuació dels diablots
–sense petards per les noves
normes de seguretat– amb
una simulació de l’espanyolització als centres educatius,
que va acabar amb la passejada de dues estelades gegants,
i durant el part de la vella
van criticar les retallades en
sanitat.
Els balladors van fer sonar
ben fort els picarols, les castanyoles i van fer volar les
faldilles durant una hora.
Enguany, més balladors que
mai van participar a la ballada, en total 94 parelles del
filferro i 83 del ferro que van
fer gaudir Sant Celoni de la
tradició de les gitanes. Les
colles van ser força unànimes
en les seves distincions i van
portar diverses referències
a la independència durant el
ball d’entrada, alguns d’ells
van sortir amb estelades. La
ballada es va acabar, amb
el canvi de barret i mantó
entre nois i noies, i amb crits
d’“independència”.
Vegeu galeria d’imatges a
EL9NOU.CAT

Llinars s’aboca per
21è any a la ballada
de gitanes
Llinars del Vallès
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La plaça dels Països Catalans
es va omplir fins a la bandera
aquest diumenge al matí per
veure el Ball de Gitanes que
organitza la Colla Giola amb
la col·laboració de Diables la
Piula des de fa 21 anys. Els
balladors van saltar i girar
amb energia des de les 11
del matí, quan va començar
la cercavila per algunes de
les places del municipi: la de
l’Ajuntament, la de Damià
Mateu, Santa Maria i de l’Església.
Dilluns, 11 de febrer de 2013

