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«Memory»fa lafoto) seràun dels
espèctaclesestrellade la programaciô
commemorativadelslOanysdeTVC
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DANSA

a plaça Onze deSetembre dè Sant Vicenç acollirà
l’acte de lliurament del premi Europa, que serà concedit
per primer cop a una entitat de l’Estat àspanyol

Europa premia 1’Esbart Santvicentf
La fundaci6 FVS d’Hamburg concedirà, dissabte, un prerni al grup de dansa
MARINAUBACH

L’Esbart Darisaire Santvicentf
rebrà dissabte e! premi Europa
per l’Art Popular 1993, guardô
que concedeix la fundaciô FVS
d’Hamburg (Alemanya). El pre
mi serà iliurat en el decurs d’una
festa que se celebrarà a la plaça
Onze de Setembre de Sant
Vicenç de Castellet, a partir de
les 10 del vespre, i a la quai assis
tiran aits càrrecs de la fundaciô j
ei president de Promociô, Cultu
ra Popular i Tradiciô Cataiàna de
la Generalitat de Catalunya,
Joan Vidai j Gaiolà, entre d’ai
tres autoritats i persones relle
vants de l’àmbit cuitural de la
comarca. El guardé alemany és
dotat amb 15.000 marcs, un
diploma j una med alla, amb els
quais es reconeix la tasca duta a
terme per l’entitat.
L’esbart oferirà un espectacie
per mostrar el seu agraïment a la
fundacjô alemanya. El membres
de! grup baliaran la Trilogia del
Bages, espectacie que i’entitat ja
va presentar a 1’Espaide Mûsica i
Dansa de la Generalitat amb
motiu deis Jocs Oiimpics i que
podrem tornar a veure el proper
27 de novembre a Manresa dins
la campanya municipal Telô 93.
El president de l’Esbart Dan
saire Santvicenti, Marcel.li Oliveras, ha dit a Regié7 que «és moit
important per a nosaltresaquest
reconeixementpdblic. Es una de
les sàtisfaccions més importants
que hemtingutfins ara». El premi
que recoilirà l’entitat santvicenti
na s’atorga cada any a un grup
que hagi defensat al iiarg de la
seva trajectôria la cultura dei seu
pais o de la seva zona. Es la pri
mera vegada qùe aquest guardô
es eoncedeix a una entitat de
l’Estat espanyol. Marcel.lf Olive
ras, president de l’esbart, consi
dera que «elpremi ens ha arribat
per l’intens trebail que ha anant
fent l’entitat des del seu naixement.
Ens han reconegutI’esforçde tots
aquests anys j la dedicacié a la
recerca de les nostresarrels».
La direcciô artfstica delgrup,
encapçalada per Joan Manel
Miquel, també se sent orguilosa
del premi. «Esun reconeixementa
totes lespei’sonesque han coLlaborat amb l’esbart des de la seva
creacié, l’any 1948, des dels mem
bres delcos de dansafins a les per
sones que han ajudat tècnicamenti
art(sticament elgrup».
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I Enel bailde Festade la NostraSenyora(ala toto),i’EsbartSantvicentihafet unintenstrebailde recerca

Dotze: anys investigant la dansa catalana
L’Esbart Dansaire Santvicenti
ha participat, del 2 al 5 de setem
bre, en el Festival Internaciona!
Folklèric de Dijon, a Frahça,
considerat un dels més prestigio
sos d’Europa. El grup bagènc va
ser l’i’inicgrup escollit per assistir
al certamen en representaciô de
!‘estat. E! festival va acoilir 30
grups de països diferents. E! grup
santvicentf va actuar a Beaune, a
Pommard, a ChevignySaint Sau
veur j al conegut palau d’esports
de DijQn. Participar en e! certa
men va ser, per a !‘esbart, «una
nova experiènciaen la qual s’han
pogut establir contactesamb altres
grups j altres cultures», segons
L!ufs O!iveras, sots-director artis
tic de l’esbart.
Aquesta ha estat una de les
darreres experiències importants

d’un dels esbarts de més projec
de les danses populars de Cata
cié de! Bages, el cos de dansa de! lunya. Fins al’any 1953 el grup
qua! és format actualment per 16 va actuar a diverses pob!acions
pare!les de dansaires, d’edats sempre interpretant e! bal! de
compreses entre els 15 j els 34 gitanes, tradicid que es va recu
anys. La direccié artistica és a perar anys més tard. Les perso
càrrec de Joan Manel Mique!, nes que formaven l’esbart van
Eva Ortega i Liufs Oliveras L’e canviar e! seu tarannà j van
quip tècnic i de direccid el for
seguir e! cami de la sardana.
men 12 persones, que s’encarre
L’any 1981 l’entitat va renéixer
guen de posar en escena !‘espec amb una idea diferent, partint de
tacle. L’entitat de Sant Vicenç noves premisses: la investigacié i
de Castellet a més a més té una la divu!gaciô de la dansa catala
escola de dansa a la quai assis na d’arrel tradicional. La nova
teixen uns 50 nens j nenes de !a etapa va començar amb la con
comarca d’edats compreses
feccié d’un programa de danses
entre els 6 i els 14 anys.
que formen part de!s repertoris
L’esbart va ser format !‘any clàssics deis esb arts. Et grup va
1948 amb la intenciô d’agrupar fer la primera sortida i’any 1985,
una bona part del jovent de Sant i a partir de ilavors va ballar de
Vicenç per dur a terme una tasca manera continua en mo!ts
de coneixement i de divu!gaciô indrets de Catalunya i a !‘estran

ger. L’esbart vae strenar l’any
1989 al teatre de la Passiô d’Ole
sade Montserratdiferents obres
de produccié prôpia: el bali pla
de Liadurs, boiero mariner, bail
de la castanya i les gitanes de
Sant Vicenç de Castel!et. Arnb
l’estrena d’aquests materiais,
l’esbart es vap lantejar donar
llum verd a un dels seus objec
tiusinicials: la recuperaciô de la
tradicid santvicentina en la ves
sant de la participaciô popu!ar.
E! 25 de gener.del 1992 es van
estrenar noves obres escèniques:
bail rodô, Juny j Festa de la Nos
tra Senyora, qI.Ieconstitueix el
trebal! més ampli j profund rea
litzat per !‘Esbart fins ara. La
creaciô i instrumelntaciô dela
msica original es va encomanar
a Manel Camp.

