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L’EsbartDansaire
estreNa
a
Olesa
-

-
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Quan arriba la .Festa Major
de Sant Vicenç s’obren les por
tes de les entitats per posar de
relleu el millor de cadascuna a
un piblic iicondicional perà
conscient deltrebail que han fet
els- grups locals en unes diades
de joia.
Una clara mostra de la iden
tificaciôcultùral de cadascuna,
un xic curta a causa del bon
nombre d’agrupacions i enti
tats, serà l’objectiu per omplir
uns dies de festa major amb en
tusiasme. Concretament, l’Es
bart Dansaire Santvicentj viu
aquests dies, i des de fa cinc
anys, com unes de les jornades
ms importants ja que fa la pre
sentacié de la temporada amb
l’estrena de. l’espectacle que
l’entitat ha preparat exhausti
vament durant gran part de
1’any.
Enguany, l’estrena de l’Es
bart Santvicenties farà fora del
marc local, j es tÈaslladarà al
Teatre
Nou de la Passiô
d’Ole
sa de Montserrat,
que -aquest
dissabte a la fit serà l’encarre
gat d’acollir i viure el nerviosis
me dels integrants de l’Esbart,
els quaIs actuaran per primera
vegada en aquest teatre.
Aquesta temporada el pro
grama de l’Esbart Dansaire
Santvicentfacuil una sèrie de
danses tradicionals populars j
d’altres de nova creacié, i aixj
han aportat alguna cosa més a
l’extens. patrimoni cultural j.
.
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espectacle:

folklèric del pais. Aixi ho va
manifestar el president de l’en
titat, MarceIlf Oliveras, que
considera que «és un espectacie
bàsic, tractat amb e! més pur
sentit tradicionai, a través de!
quai acostem al pdbiic un pas
sat que ens identifica».
Dels set ternes que s’interpre
taran a l’estrena, famés quatre
sôn totalment nous per a
aquests joves dansaires. Entre
eus destaca el Bail de pla de
Liadurs, amb arranjaments dcl
mateix director artistic de I’es
bart,
Joan M. cedida
Miguel,per
segons
documentacié
Ramon Planas, de Solsona. Una
altra nova creacié és e! Bolero
mariner, originari de la miisica
popular mallorquina, amb ins
trumentaciô dcl mestre Fran
cesc Vila i coreografia del di
rector artistic de l’esbart
Bali de gitanes
El tema més important per a
l’Esbart Santvicentf és, perè, e!
Bail de gitanes de Sant Vicenç,
que ocuparà la segona part de
l’espectaclé. Aquest bail supo
sa recuperar una antiga dansa
santvicentina, bailada el 1910j
1950 per antics dansaires bcals. La seva coreografia és ba
sada en e! Bail de gitanes que
i’antic Esbart Dansaire havia
ballat en nombroses actuacions
entre els anys 48 i 53, i trobat
encara viii a la locaiitat de Sant

Llorenç Savail. Aquest bali re
presenta una vaiiaciô de ternes
musica!s com -les masurques j
els vals-jota, que ercn peces
obligatèries en eis saraus de co
mençarnents de segle. Es en.
aqiesta època quan aquest bail
tipié arribarà a Saut Vicenç de
maris de picapedrers de Caides
de Montbui que treballaven en
la construccié dcl ferrocarril.
En aquesta recreaciô escèni
ca de les gitanes de Sant Vicenç, s’ha donat un caràcter
personai i diferent de la resta de
gitanes del Vallès, ja que sôn
també diferents els.motius so
cials i populars que les mo
tivaren.
A tot aixà s’han d’afegir-les
més detailades configuracions
materials per ta! desituar !‘em
marcacié artistica i foiklàrica
al mateix niveil de l’època que
representen, aixi com l’acom
panyament de la coMa Saba
dell, fets que desborden la lfnia
d’actuaciô dc l’Esbart Santvi
centi de fins ara.
Aquestes podrien ser raons
per trasiladar l’espectacle fora
J
de la localitat, ja que la pobla,ATI
LUNA
.ciô no disposà dcl iloc adient E!vestuari és un dels elementsmés importantsen les actuacions
per fer-ho. El president de l’es- deI’Esbart Santvicenti
bart, Marceili Oliveras, ha cxplicat que la rad es justifica da- l’EsbartDansaire tornaria a en- queés, a la fi, e! que ensfa de
vant la necessitat ‘un marc gegarles seves activitats i optà bressol de! nostre trebail».
adequat «per ta! de donar a la per 1’espectaclecom a vehicie
Des
dels seus inicis, cl cos de
presentaciô de l’espectacie
detransmistiô culturab.Durant dansa és dirigit per Eva Ortega
categoria que mereix I perquè aquest temps, fins ai 84 en què iJoan M Miguel, respànsables
crelem que aquesta vegada ho es constituf com a entitat, e1s de i’aspecte artfstic del grup 1
requereix. Ta! vegada 1wde diT seus coTnonents van assajar dela sevà formaciô pci qùe fa
que aquestaestrenasuposa une unacostament al bail.ial’apre- ala dansa. Tots dos sôn provi
aventura plana de novetats f de
nentatgède passos amb danses nents de ï’Ebart Manresà, al
responsabilitats, fruit d’un ni- sertzilies.
quai
varen pertànyer durant
veil assoiit any rera any, i que
El
novembre dcl 84, elsjoves quinzeanys.
aquesta temporada hem voigut cornponents de l’esbart rebien
Darreramentl’Esbart Sant
ampilar obiectius per ais quais clrelleu oficial deis antics dan- vicentisegueixuna lfnia simiiar
hem dèdicat:esforç s. A dUe-.salres. En la nova formacid, la ales marcades pels ballets folk
rencia d’a!tres anys, fer la re- junta directiva, presidida per boricsd’Europa, intercanviant
presentack. fora na ha de ser MarèeiJi Oliveras j composta experiènciesartistiques j escèni
motiu d’allunyamentdel nosre per tretzc membres, ha seguit ques amb països com Itàlia,
pilblic, siné tut e! contrari, fa
unesdirèctrius marcades i sem- Bulgària, França, Iugoslàvia i
que som conscients que e! pi
pre obertes a tots aqueils qui Andorra, tret de les actuacions
bhc santvicenz sempre ens ha vuiguin entrar a formar-ne
a gairebe tot ci Principat i Cas
Jet costat amb e! seu entusias- part
Aquestatello
lima d’actuacié
me. Ara més que mai SOFflPOTEicos de dansa és fôrmat per vailigada a una de les fonts fo
tadors d’aquest entusiasme,
quinzepareblesde j.oVes;dansai- namentalsde! responsables tèc
esperem que no ens manquf, res d’entre 16 i 25 anys d’edat. nies, artfstics i regidorsde ves
una vegadames»
majoria
La son de Sant Vicenç, tuari, que en conjunt porten la
perà com a entitat oberta té inviestigaciô
dcl folklore ul’ela
L’opciô per l’espectacle
també
çomponents d’altres po bàràciâ’del materjal escenogrà
blacions. Marcelbf Oliveras
fic,entre els quaIs hi ha çl ves
Tot i que i’Esbart Sàntvicen- opina que aquests «sabenapre- ;tiïri. arnb. què treballa tota
tf es va crear 1’any48, deixarià ciar l’arrelamentde! trebail al l’entitat.
l’activitat cl 1951 L’any 81 poblede! qua!portem e! nom i
NATI
LUNA
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