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Festa Major de Sant Vicenç de Castellet

De  les cinc danses curtes
que  conformaran  el  nou
espectacle  de  1’Esbart
Santvicentf,  una  serà dedi
cada  ais costums dels antics
segadors,  «amb la quai tam
bé  estem realitzant una  tas
ca  d’investigaciôfolklôrica
important,  en arxius, bibiio
teques,  cançons populars,
ca4çons  de cami,  etc.,  per
després,  a  partir  d’aqui,
crear-ne  nosaltres la coreo
grafia.  E! mateix estemfent
amb  e! muntatge de les Pes
tes  del  Roser,  unes  festes

moits  populars  al  Bages
antigament».

Una  altra peça curta que
presentaran  en  el  flou
espectacie  sén  els  bails
rodons,  danses  que  es
ballaven  antigament  en
moments  de  més  gresca  a
les  festes, j sense la serietat
j  la  rigorositat  dels  balis
plans.  El mufltatge  sobre
les  Festes  del Roser  recuil
diferents  danses j melodies
que  es bailaven en aquestes
dates  en  diferents  pobles
del  Bages.

L’Esbart  Santvicentf
oferirà  aquest  diumenge el
seu  espectacle  habituai,
estrenat  a Olesa e! 1989, en
ei  transcurs  de  l’acte  de
proclamaciô  de  la pubilla
de  Sant Vicenç 1991.

En  aquest  espectacle
i’esbart  posa  en escena  sis
danses  curtes  (d’una dura
da  aproximada  de  10
minuts  i amb  un muntatge
no  argumentat)  a la prime
ra  part,  i  a  la  segona,  ei
famés  bail  de  gitanes  de
Sant  Vicenç,  un  antiga
dansa  recuperada  per l’Es
bart  Santvicentf,  tot  j que
s’han  cercant  les arrels  en
documents  escrits  j en  la
prèpia  experiència  de veils
dansaires.

Les  cinc  danses  curtes
que  oferiran  aquest  diu
menge  seran  el bail pla  de
Liadurs,  les majorales,  les
araneses,  un bolero  mari
ner,  el bail de la castanya  i
el  bail de Sant  Mateu,  tots
eus  conformats  a  partir
d’antigues  melodies  i
coreografies  originals. N’hi
ha,  perà,  que han incorpo
rat  una  coreografia  de

creaciô  prèpia  del  grup
sobre  motius populars.

Com  explica  Joan
Manuel  Miquel,  director
de  l’esbart,  «es fa moit dif(
cil  recuperar  les  antigues
coreografies  de  les  danses
popularsperquè  no queden
documents  escrits  que  les
confir,nin. Per aixô, ens esti
mem  més crear una  coreo
grafia  per  a les  misiques,
que  si que podem dir que s6n
les  originàries.  Totes  les
danses, perô, es basen en els
tradicionais ballspopulars».
Pel  que  fa al trebali  realit
zat  per  recuperar  l’antic
bail  de  gitanes  de  Sant
Vicenç,  l’esbart  va  cercar
antics  balladors  i gent  que
podia  recordar  les  melo
dies,  documents  escrits  a
i’ajuntament,  van  buscar
les  seves arrels  a Sant Lb
renç  Savali, van filmar  les
gitanes  que  es balien  allà...
és  a dir,  van fer  una  tasca
d’investigaciô  folklôrica
que  va donar els seus resul
tats  en  ei  recuperat  bali
santvicenti.  El trebail musi
cal  també es va realitzar en
base  a una  barreja  d’anti-

gues  partitures dels balis de
gitanes  que  es  ballaven  a
primers  de  segle  a  Sant
Vicenç  per la festa major.

L’Esbart  Santvicentf ara
està  preparant  un  non
espectacle,  que  és previst
que  estreni  el proper  mes
de  novembre  a  Manresa.
Amb  aquest flou muntatge,

encara  sense nom genèric,
«pretenem  assolir un reper
toripropi  ipoder  oferir dos
espectacles dferents», expli
ca  Joan  Manuel Miquel. El
muntatge  constarà  de cinc
danses  curtes  j una  peça
amb  fil argumentai  basada
en  les tradicions de les Fes
tes  del Roser  al Bages.

Investigaciô
folklàrica
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U  L’esbart recupera danses catalanes antigues

.,La  tradicio  de
les  danses

•  L’Esbart Santvicentu està preparant un flou espectacle
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