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Is membres de 1’EsbartDansaire
Santvicentf han actuat tres dies en e! marc
d’un cicle de dansa popular

CarteHera

DANSA

EL RESUM

L’Esbart Santvicentf portà
-tres muntatges a L’Espai

McGregor’s
presentaeU
seu disc
El grup mail
resà de rock
McGregor’s
farà, dijous a
partir de les 11
de la fit a El
Sielu, un con
cert de presen
taciô del seu
primer disc,
titulat «Luju
ria». El quintet
interpretarà
les cançons
d’aquest
àlbum, queja
és a la venda a
les botigues de
casa nostra.

DAVID BRICOLLÉ

L’Esbart Dansaire Santvicentf
va actuar durant tres dies a la sala
L’Espai, de Barcelona, inaugura
da recentment i que es dedica
exciusivament a la programaciô
de cançô catalana i de dansa, en
cl marc d’un cicie de dansa popu
lar. Divendres, dissabte j diumen
ge, prop de cinquanta membres
de !‘esbart santvicentf van esceni
ficar tres muntatges de ilarga
durada, tots de coreografia prô
pia i basats en les tradicions
bagenques.
Els dansaires de Sant Vicenç
van encetar cl seu programa de
tres jornades amb cl muntatge
Juny, que es basa en tot allô que
envoltava la tasca de la sega al
Bages. La segona escenificaciô
de l’Esbart Dansaire Santvicenti
va ser Les gitanes de Sant Vicenç,
que suposa una recuperaciô del
bail de-gitanes tal com es feia en
aquesta pobIacié bagenca des de
l’any 1910 i que enguany ha estat
portat de nou al carrer perquè la
gent hi pogués participar. Aquest
bail va arribar a Sant Vinceç al
començament d’aquest segie de
la mà d’una colla de trebal!adors
de la pedra procedent de Caldes
de Montbui.
La darrera peça que van inter
pretar a-L’Espai va ser Festes de
Nostra Senyora, inspirada en les
Festes dcl -Roser i en totes les
celebracions que l’envolten. Els
prop de cinquanta dansaires de
i’esbart santvicentj van dur a ter
me un programa d’una durada
-
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Festa—iiajor:a__Si.ri

Avui, 21.30h
Demà, 22.00h

amb la coblaCiutatdeTerrassa

Histàna

Casteilterçol,
divendres

nid d’un cursetd’histàriade

22.00h,PratdelaRibaCatalunyadedicat

fit,

PareClaret

Teatre
Manresa,divendres

•

20.00h, Bloc

Bus a Teatre de Blocper anara
veure «Marathon Dancing», La Cubana

L’Esbart
DansaireSantvicenti
va obrirel dde de dansapopularde L’Espai

propera a l’hora j mitja.
Durant les tresjornades d’ac
tuaciô, la sala L’Espai, que té una
cabuda per a tres-centes perso
nes, no es va omplir. Tanmateix,
els membres de l’Esbart Dansaire
Santicentj van fer una valoraciô
positiva del recinte, «ja que les
mides de l’escenari sén força ade
quades per a les escenificacions

d’aquesta mena. La hum és moit
bona i ens han tractat molt bé CINEMA
durant tots els dies que hi hem ****Excel4ent ***Bona **Acceptable*Regular(*)Dolenta
actuat».
Aquest cicle de dansa popular
IAtlàntida
3
que ha encetat l’Esbart Dansaire
MANRESA
MEDITERRANEO
Santvicentf continuarà amb les
Direccié:
GbrieleSalvatore.
Intèrprets:
Die
go Abatantuono,
Claudio
Bibagli.
actuacions de l’Esbart Dansaire UAtlàntida
1(87455
66),
Tragicomèdia.Vuitsoldatsitalians
WORLD!
lOUE
DESPARRAME!
de Rubi, l’Esbart Sant Cugat i IWAYNE’S
sén enviats e coritrolaruna petita
Direcciô:
Penelope
Spheeris.
Intèrprets:
Mike
l’Esbart Ciutat Comtal.
illa grega, perà oblidentotalment
Myers,Dana
Carey,
RobLowe.
*

**

heavy metal.
Fins dijous,
16.30-18.40-20.50-23.00 h.

HORITZONTALS

1. De gran utilitat quan us trobeu entre dos focs. Per començar, sembla
que fa una mica de mandra. 2. Per estar segur de trobar-ne, em calçarial’es
pardenya i me n’aniriaa Sardenya.So degut a una ressonància.3. Manifesta
cié d’artsplàstiquesque té Iloc cada dos anys,com la de Venècia.Acabat de
començar, 4. Noméssurt els dijous.Simbolitzenel niquel. Parent del bou del
pessebre. 5.El mar ficael nas dins el nu. Ara us vindrà gana: conjuntde tros
sos de carn de porc cuita i confitada en oh o Hard.6. Matriculadelsvehicles
de Rocafort. Plenes de Ilànties j medalles. 7. Com diu la cançô que anirem
caminant sota un ce)bec blau?.8. Té les cares quadradesi méso menyspiga
des. Arbre que no ens deixa veureel bosc.Es al cor de Catalunya.Una vocal
que usfarà e! pes. 9. Entrecot. Sôn desordenadamentbarroers. 10. Ve a sor
tir en consonànciaàmb el riure. Està obsessionat,j no e!traureu d’aquf.
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alamtisica

Concert-de jazzambel grup

Comèdia. Filmque narrales aven
tures de dos bojos per la mùsica
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la sevamissiébèllica.

Fins dijous,
16.05,17.45, 19.30,21.10-22.50h

Atlàntida
4
GLADIATOR
(*)
Atlàntida
2
Direccid:
Rondy
Herrington.
Intèrprets:
Cuba
BATMAN
VUELVE***
Gooding,
James
Marshall,
Robert
Loggia.
Direcciô:TimBurton.
Intèrprets:
Michael
Accié. Gladiator integra dins la
Keaton,
Michelle
Pfeiffer,
Danny
deVito.
seva trama els violentsconflictes
Aventures. L’inspiratdirector de
raclaIs que hanviscut recentment
la meravellosaEduardo manosti
ciutats americanes com Los
feras, Tim Burton,ha realitzatuna
Angeles.
obra acuradaI espectacular.
Fins dijous,
Fins a dijous,
16.30-18.30-20.30-22.30 h.
16.00-18.20-20.40-23.00
h.
Dimarts, dia deI’espectador

CE

‘n

U

n

o
00

A R

VERTICALS

1.Amb un simple moviment, és capaç d’esborrar-vos del
mapa. 2. Engreixatper ser esquarterat. Filosofiaque sovintus
fa anar de corcoll.3. E! pentinat de l’entrenadora.Li mancaun
peu per trobar el continenton sou.4. Fuma en pipa si e!deixen
en pau, dci revés.Dos quarts de tres. Ocupenla part centraide)
marbre. 5. Es e) centre de l’atencid.Repeteixo —ino m’agrada
haver de repetir les coses—:ès el centre de l’atenciô.Quan e!
Barça diu «aquestany,també»,e! Madrid,diu «aquest any
6. Ha passatde ser perseguitpcIcami rai a ser un convidata les
festes majors. 7. Tenia cent soldats marxant al mateix pas, i
mirant al nord —que toquen retirada. El gos de casa de panxa
enlaire. 8. Paren els motors. Una liana que s’haviaarribat a
fumar quan no n’hihaviaper a altra cosa.9. Espectaclesa i net.
Pronominal de segonesqueus farà petar. 10. Quan s’agafen,no
es deixenanar per res de!môn.
...».
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ARXIU

«Mediterrâneo»,
unfilmde GabrieleSalvatore

