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MALLORCA
7  nits des de

19.900  ptes.

PUERTO DE LA CRUZ
7nitsdesde

33.400  ptes.

REPÛBLICA DOMINICANA
7  nits des de

119.500  ptes.

CANCÛN
7  nits des de

128.400  ptes.

ORLANDO
DISNEYWORLD

7  nits des de

115.900  ptes.

INDIA
7  nits des de

99.500  ptes.

EGIPTE
7  nits des de

69.000  ptes.

TAI LÀN DIA
7  nits des de

99.900  ptes

GRÈCIA
7  nits des de

41.200  ptes.

TUNÎSIA
7  nits des de

56.200  ptes.
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DAVID BRICOLLÉ

L’Esbart  Dansaire  Santvicenti
serà  una  de  les entitats  amb  un
paper  rellevant  durant  la  festa
major  d’âquesta  vila bagenca,  ja
que,  juntament  amb  la  colla
gegantera,  organitzarà  diumenge
(12  h) el popular  bail de  les gita
nes.  Amb  aquesta  iniciativa,  es
vol  recuperar  una  de  les  tradi
cions,  nascuda  al començament
de  segle,  que  ha  restat  perduda
durant  décades.

Prop  de  dues-centes  persones
de  diferents  entitats  del  poble,
que  durant  setmanes  han  estat
assajat  sota la  direccié  de  mem
bres  de  l’esbart,  dansaran  diu
menge  a la plaça de l’Ajuntament
aquest  tipic  bail  de  les gitanes.
Tal  com diu la histôria,  els dan
saires  faran  el bail  de les gitanes
després  de l’ofici solemne de  fes
ta  major,  en què  participaran  eis
membres  de la coral Al Vent.

El  bail de les gitanes  va arribar
a  Sant Vicenç  ai començament
de  segle de  la mà d’una colla  de
picapedrers  vinguts de  Caides de
Montbui,  i es va arribar a consoli
dar-se  com  una  dansa  obiigada
de  festa  major.  Amb  aquesta
recuperaciô  del bali  de  les gita
nes,  1’Esbart Dansaire  Santvicen
tf  incrementa  encara  més el seu
ampli  ventail  d’activitats  i coFla
boracions,  tant  dins del poble  de
Sant  Vicenç  com a fora.  Aquest
esbart  modem  va  néixer  l’any
1981,  tot  j  que  ja  hi  havia  un
important  precedent  entre  els
anys  1948 i 1953. Segons explica
l’actual  director,  Joan  Manuel
Miquel,  «ben aviat ens vam posar
a  treballar per constitui r-nos com a
ballet folklôric i utilitzar l’especta
de  escènic com a vehicle de trans

missiô de la culturapopular».
Tot  j aixà,  l’Esbart  Dansaire

Santvicentf no es limita a la posa
da  en  escena dels diferents balls.
Aquesta  entitat ha  anat augmen
tant  dia a dia el nombre  de com
ponents,  i des  de l’any 88 també
es  dedica  a la  tasca didàctica,  ja
que  té una  escola  de  dansa  que
permet  que les generacions  més
joves  accedeixen a tota  la cultura
popular.  A més  d’aquestes  dues
linies  bàsiques,  també  ha  aug
mentat  la projeccié  cap al poble
de  Sant Vicenç per mitjà de  l’or
ganitzacié,  juntament  amb  altres
entitats  del  poble,  de  diversos
actes  arreiats  a la  cultura  de  la
vila.

La  recuperacié  de les
tradicions,  aspecte  clau

Els  membres  de  l’esbart  sén
una  part  activa de l’Aplec de Cas
tellet,  al quai  van donar  un  nou
impuls  ara  fa dos anys, en  colla
boracié  amb la colla  gegantera,
per  intentar  recuperar  les seves
vessants  més essencials.

Aihora,  els nens de  l’escola de
dansa  de  l’esbart  participen  i
donen  color  amb  els seus balls a
i’aplec  del panellet,  a Vallhones
ta,  que  organitza  el  Centre
Excursionista,  i ea  la  festa  del
cagatié,  a banda  de  portar  cada
any  les caremelles ai carrer.

Joan  Manuel Miquel reconeix
que,  «per mitf à d’aquestes partici
pacions  en  les  diferents  festes
importants  j amb tradiciô a Sant
Vicenç,  l’esbart ha aconseguit una
de  les fites que tenia com apunt  de
mira  des dels seus origens partint
ja  des dels nostres estatuts. La nos
tra  tasca essencial és la recupera
cia  i la divulgacié de les tradicions,
sobretot  les relacionades amb  la

dansa,  perô no limitant-nos a l’es
cenari.  El que passa és que primer
ens  haviem  de  consolidar  en  la
posada  en  escena per solidifi car
l’entitat.  Ara cal treballar colze a
colze  amb d’altres entitats perquè
fer  coses per al poble  ens ajuda a
arrelar-nos  a Sant Vicenç, fa que
aixô  costava molt mésfent  zlnica
ment  dues o tres actuacions aqué,
cada any».

Tot  i aixè, el director  de l’Es
bart  Dansaire  Santvicentf valora
molt  positivament  les activitats
que  els daners  anys s’estan duent

a  terme conjuntament  amb altres
entitats  del poble,  «perquè tot és
pel  hé  del poble.  Es Sant  Vicenç
qui  en sud  beneficiat, fa que recu
pera  les seves arrels. A  més, s’ha de
destacar que en tota aquesta dedi
cacié que estan posant les diferents
entitats  en  la recuperacié  de les
tradicions  delpoble  no hi ha cap
afany deprotagonisme».

Diumenge  al  mati  es podrà
comprovar,  una  vegada  més, la
feina  de l’Esbart Dansaire Santvi
centi  a l’hora de recuperar  el ball
de  les gitanes.

—  y
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L’afany  de recuperar  les  tradlicions

•  L’esbart s’està consolidant dia a dia com a entitat de Sant Vicenç
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