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L'11 de juny se celebra la festa dels
40 anys de la recuperació del Ball de
Gitanes
Es presentarà al públic el nou vestuari

El Ball de Gitanes, en acció a la Palma | Adrià de las Heras

Arriba l'última efemèride de la Coordinadora de Danses Tradicionals de Reus d'enguany.
Després de diferents celebracions, el proper dissabte 11 de juny, a partir de les 5 de la tarda i a
la Palma, se celebraran els 40 anys de la recuperació del Ball de Gitanes de Reus.
Amb aquest ball naixia l'entitat, i per celebrar-ho han preparat un aniversari "ple de sorpreses, on
aprofitaran per presentar al públic el nou vestuari que lluirà el ball a partir d'ara". La dansa ha
volgut actualitzar la seva estètica i, al mateix temps, tornar als orígens, ja que el disseny es basa
en els dibuixos que feia Antoni de Bofarull a mitjans del segle XIX.
A més a més, la confecció no podria ser de més proximitat, ja que els ha elaborat la modista
Cinta Ferré, membre del propi ball. Així doncs, a partir de les 5 de la tarda es farà un acte per
mostrar els nous vestits i a partir de les 6 des del Campanaret les Gitanes dansaran pels carrers
de la ciutat acompanyades dels balls de gitanes de Vilafranca, La Selva del Camp, Sitges i
Tarragona.
En diferents places del recorregut cada ball durà a terme els seus parlaments. Per acabar, a la
Palma, cada ball farà el seu ball de lluïment. Per tal d'acabar la festa, la jornada es clourà amb un
sopar popular amb les colles convidades i la sessió dels Puntxadiscos la Guapa i el Calvo i DJ
Reme a partir de dos quarts d'11 de la nit.
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