Un any més el ball de pastorets present a la desfilada de l’institut de l’Arboç

El passat divendres 13 d’abril es va fer la tradicional desfilada de l’Institut de l’Arboç que els
alumnes de primer de batxillerat realitzen per tal de recollir diners pel seu viatge de final de
curs.

Ara feia anys que no anava a veure la desfilada. Les vestimentes són més modernes,
però vaig poder veure que encara es conserven passades com ara l’informal, l’esportiva,
l’alternativa, la de nit, la de roba interior, la de pijames i, al final, la dels nuvis. Cal dir, però, que
als joves els agrada introduir noves idees i, des de fa relativament pocs anys, van iniciar-se
amb la roba del folklore penedesenc. I, és clar, no hi poden faltar pas els Pastorets de l’Arboç.
Així doncs en aquesta passada de folklore hi va sortir una mica de tot, tant de l’Arboç com
dels pobles del voltant, ja siguin bastoners, diables, dansaires, capgrossos, etc. Les dues
noies que van fer de pastoretes van saber fer lluir els nostres vestits. Van fer sortir diferents
passos del nostre Ball de Pastorets. Només arribar a davant de l’escenari, ja van fer la picada
del nou ball tot just estrenat aquest estiu passat. Innovació màxima! Més endavant el sota cama picat ben fort i amb un bon salt, els hem transmet la força que ens caracteritza. I,
finalment, ens van sorprendre amb un bonic pont on hi van fer passar tots els seus companys.
Un bon final per acabar.
Voldríem agrair als alumnes de primer de batxillerat de l’Institut de l’Arboç per pensar amb el
Ball de Pastorets a l’hora de fer-nos participar a la seva desfilada i felicitar-los per la gran
desfilada que van realitzar. Molt bon viatge a tots i totes!
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