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St. Vicenç
de
CasteHet:
lalesta
viscuda
a dins
I a fora
Dissabte a la nit, 1’Esbart
Dansaire Santvicentfva presen
tar el seu flou espectacle de
temporada al teatre de la Pas
siô l’Olesa. Entre els assistents
.a l’àcte hi havia el conseller de
Cultura de la Generalitat, Joan
Guitart, j l’escriptora Maria
Aurèlia Capmany, entre d’al

tres. El teatre de la Passi es va
omplir de gom a gom, anib més
de 1.300 persones.
L’esbart va estrenar diversos
bails populars; com ara cl bail
Pla de Liadurs, amb arranja.
ménts coreogràfics de Joan folklèric d’Aureli Capmany i
Manel Miguel, director dcl ma- figurins de Lidia Estany. Una
teix esbàrt, sobre un .recull ‘altra
peça d’aquest
espectacle
_________________________
el Bolero
Mariner,
com a
dança de nova creaciô, amb co
reografia dcl director artistic de
.l’esbart, basada en la misica
popular mallorquina i amb ins
trumentaciô dcl mestre Fran
cesc Vila j figurins de Joan Tor
res j Maria Ubach. La trercera
estrena va ser el BaIlde la Cas
tanya, amb coreografia d’E
duard Ventura sobre la dança
popular originària de les terres
de Pailars. La intrumentaciô
anava a càrrec de la cobla dcl
mestre Agusti Cohf Grau, un
dels autors més prestigiosos de
Catalunya. Un dels balls més
esperats d’aquesta estrena va
ser cl Bail de Gitanes de Sant
Vicenç de Castellet, la coreo
grafia dcl quai era d’Eduard
Veùtura j’els figurins, de Maria
Carboneil. El bail representa la
recreaciô d’una de les danses
més antigues de la poblaciô que
ja va ser posada en escena per
part de l’antic Esbart Santvi
centi entre 1948 i 1953.
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Actuacîô de l’Esbart Santvicenti a Olesa, a la toto’superior.A
sotg,lacelebraciédetestamajoraSautVicenç
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mentcampiona d’Espanya de
La pubifia local va ser San
dra Liobet i Vila, de 16 anys, squash Natâlia Bach.
El mal temps, que’ àbligà a
estudiant de tercer de BUP;
com a donzelles d’honor van fer el pregô de festes a la sala
ser escollides Silvia Callejôn i d’actes de la casa consistorial
Mominô j Aima Finca f Marti. eniloc del balcô de l’Ajunta
En el mateix acte l’alcalde va ment, no.va desiluir la festa ni
fer un reconeixementa l’ex-pu va fer disminuir l’assistènciade
billa de les comarques barcelo public. Dcl conjunt d’actes es
nines, la santvicentina Sflvia pot destacar les defilades de
Vilaseca, per la seva tasca du models, els balis i la represen
taciô que va fer el grup Xiroi
rant aquest any passat.
Festa fins dimarts
En ‘l’acte d’homenatge que de l’obra «Quan la ràdio p
lava de Franco», de Josep Ma
SALVÂDOR REDÔ
La festa major d’estiu de l’Ajuntament fa al santvicentf ria Benet j Jornet.
de
1’any,
es
va
fer
Iliuranient
Sant Vicenç es va acabar di
NATI LUNA
marts al vespre aninb I’elecciô d’una placa a la jove i recent
de la pubilla i les dues donze
lles d’honor, enmig de la can
tada d’havaneres. Aquest acte,
.
a diferència d’altres anys, va
Ferrocarrils de la Generalitat tat comtal amb el mateix siste tancar la festa, un tancament
*MANRESA’
de Catalunya va organjtzar diu ma de transport.
que va ser presidit, perô, pels
menge passat, j toma a fer-ho
SALVADOR REDÔ focs d’artifici de la nit.;1]
per al proper dia 28, un viatge
en què es combina cl tren amb
màquina de vapor, l’aeri de
Montserrat i els funiculars de
o
Sant Jôan i de la Santa Cova.
La histôria dcl viatge retros
pectiu comença a Barcelona,
d’on surI cl comboi que, a Mar
orell, canvia l’atracciô elèctri
ca per la de vapor, amb una an
tiga màquina de les que feien la
linia Olot-Girona. Per no de
sentonar, els vagons també sôn
d’aquells de fusta anib plata
formes exteriors que en els seus
temps els escaladors j excursio
nistes havien omplert de rnotxi
11es durant els trajectes de cap
‘de setmana.
La màquina en qiiestiô és la
que es va batejar precisament
amb elnom d’Olot, la nûmero
22 de l’antiga linia dç la Gar
rotxa. Aquesta màqùina va ser
construïda a Barcelona per la
Maquinista Terrestre y Mariti
ma, j va estar en funcionanient
LA PLUJA VA FER SUSPENDRÉALGUNS AC
des dcl 1926fins a finals de la
dècada dels 50. El nombre de TES DE LA FESTA MAJOR ‘DE SALELLES, concre
quilèxnetres recorreguts en tot tament els que havien de tenir Iloc dissabte passat. Aquests actes
aquest perfode s’estima en un s’han trasiladat al dissâbte que v,dia 20. ‘La festa prevista per
miliô.
al diumenge, dia 14, es va desenvolupar amb normalitat i els ac
CAIXADEMANRESA
El viatge combinat inclou, tes organitzats. van ser seguits per una quantitat nombrosa de
W
ORRA
CULTURAL;0]
lôgicament, la tornada a la ciu pûblic.

Excursiô
per..
retrobar-se
amb
trendevapor
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Plana
del’Om»;0

Manresa,
abrili maigde1989a les8delvespre
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-CicledeConcerts
dePrtmavera

Dous 18de maig
HISAKO
HISEKI(piano);1]

