CULTURES
egi67

-

Dissabte, 7 de gener de 1995

Una audici6 de sardanes
a la plaça Porxada obre
demà la nova temporada
de Nova Cnda
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CULTURES
Aixi es fa una
retransmissié televisiva
de bàsquet al Nou Estadi
de! Congost

sbart S antvicentiballa cl scu passat
.

El 21degeneresrepresentar0
«Rétails»,
un espectacle
querecupera
lesdansesclaudel’entitat
Amb la combinaciô de
paraula i dànsa, l’Esbart
Dansaire Santvicenti
posarà en escena al
pavellé polisportiu un
muntatge que vol retre
homenatge a tothom qui
ha col.laborat amb el grup
de dansa j que clourà una
etapa fins a la celebraciô
del cinquantè aniversari
de l’esbart, el 1998
SUSANAPAZ
Manresa

L’Esbart Dansaire Santvicenti
estrenarà e! proper 21 de gener
un espectacle de paraula i dansa
que sota e! nom de Retalis pretén
fer «un repàs de la vida j evolucid
de l’esbart»,explica e! director de
l’entitat, Joan Manel Miquel.
Retails, que es posarà en escena
al pavell6 polisportiu, serà l’acte
central de la festa major d’hivern
de la poblàciô i marcarà un punt i
apart en la histôria dels dansaires
santvicentinS.
Després d’aquest espectacle,
I’esbart entrarà en una etapa de
transici6 «forçosa» per fer «una
forta inversiô en infrastructures j
dedicar tots els esforços a renovar L’EsbartDansaireSantvicenti,el novembrede 1993,alteatreConservatori
de Manresa.El grup va representarTrilogia del Bages, la darrera producciô pràpia
e! repertori de dait a baix, amb un
muntatge completament flou per
(1986); Bals e cançùnsaranese
ce! ebrar e! 1998 e! cinquantè ani És un espectacle delpobleperal
(1987); Marina (1988); i reperto
poble».
L’Esbart
Dansaire
Sant
LA TORNA
versari de l’Esbart Dansaire Sant
ri propi: Bail de la castanya
vicentf», afirma Miquel, director vicentf, que fa tres mesos que (1988), amb coreografia i vestua
del grup des de! .1981 i.guionista assaja un parell de cops per set ri d’Eduard Ventura —actual
de darrer espectacle. La intenciô mana fins al dia de l’estrena, té director de 1’Esbart de Rubi— i
amb què va néixer Retails és «re previst de fer una énica repre
mésica de Cohî i Grau; Bolero
tre. un homenatge tant a Sant sentacié per la festa major. mariner (1989), amb coreografia
Vicenç coin a la gent que d’una Aquest muntatge pot significar, de Miquel j mûsica de Francesc
independents—, que !‘entitat
L’Esbart Dansaire Santvi
manera o altra ha tingut alguna segons Miquel, un punt de par
centi es va formar e! 1948, i va estrenar coma tal a l’Espai
Vila;
L’Aplec
de
Castellet
cosa a veureamb e!grup». A partir tença per a posteriorS especta
(1990); fragment de la Festa de
fins al 1953 els ballarins van de Mésica i Dansa de la
que incloguin
text j dansa
Generalitat de Catalunya amb
d’un gué que explica la histôria des
possibles
col.laboracions
amb lai Nostra Senyora (1991), amb
actuar per poblacions catala
de l’esbart, un actor, Marcel.li
mésica de Manel Camp i coreo
nes divulgant, essencialment, motiù dels Jocs Olimpics i
Oliveras —ex-president de l’es cora! Al Vent, que oferirà en grafia d’Eduard Ventura; Les
el balI de Les gitanes. Després qué, e! novembre del 93, es va
bart i actual cap de produccié—, directe là cançé que dôna pas a gitanes (1992), amb mûsica de
d’un perfode d’inactivitat, el portar al teatre Conservatori
«parla de l’evoluci6de l’esbartdes. la peça El contrapàs. La resta de Cohi i Grau i coreografia d’E
1981, i sota la direcciô de Joan de Manresa. L’Esbart Dansai
que va començar, e! 1948, fins ara. la mésica serà enregistrada.
duard Ventura; i Triar un amor,
Mane! Mique!, es van tornar a re Santvicentf, un de!s grups
Retalis es posarà en escena a (1993) mésica de Kenny G i
A partir de petites dissertacions
reprendre les actuacions amb amb més projeccié de! Bages,
partir.de dotze quadres de bail: coreografia de Miquel. Cadas
recorda e!passat».
un repertori propi. La primera va participar el setembre del
cun d’aquests quadres represen
El muntatge inclou, com a danses tradicionals com La dan
sortida de l’Esbart Dansaire 1993 en e! Festival Internacio
sa de Castellterçol (1949/53); La ta un moment «ciau», segons
principals novetats, la combina
Santvicentf es va fer l’any nal Folklôric dà Dijon i va
cié de danses j d’actuacié teatral bolanguera (1984); El contrapàs Miquel, de la histôria de l’esbart.
1985, i e! 1989 e! Teatre de la rebre, e! mateix setembre, e!
Concebut com unmuntatge
sobre l’escenari —amb el grup (1985); Danses de Vilanova
Passié d’Olesa va acollir l’es premi Europa per l’Art Popu
sense pauses i amb una durada
dels geganters de Sant Vicenç de
trena de diferents obres prô lar, concedit per la fundacié
de dues hores, Reta!ls és un
Castellet— i la participacié de la
pies com Bolero mariner, Bali FVS d’Hamburg.
espectacle «gran» i «depèn de les
Ara, començarà una nova
coral Al Vent, dirigida per Pere
de la castanya i Les gitanes,
condicions de!pave!!6 i de la gent
etapa per a l’esbart, que vol
Diez. Els trenta-vuit dansaries
A «Retalis» hi
que
es
tornaven
a
recuperar.
que s’hi improvisiuna mitja part».
que formen el cos de ball i una
E! 1992, amb Bail rodé, Juny j continuar mantenint els 1hparticiparan
els
La representacié, sots-dirigida
vintena de persones més, entre
Festa de Nostra Senyora es va gams de la tradicié tot i que,
per Lluis Oliveras i Ea, Ortega,
tècnics i ajudants, seran els
Géganters de Sant
fer e! treba!! més profund de segons Miquel, «cada vegada
començarà a les 9 de la nit ï l’es
encarregats d’oferir al péblic un
!‘esbart. E! darrer espectacle és més dificilperquè és un tre
Vicenç de Castellet î cenari serà dividit en dos parts:
espectacle que, segons Miquel,
del grup de dansa va ser Trilo bali d’amora l’artque no impli
en un primer pla, l’actor reviurà
«no té cap méspretensiô que la que
gia de! Bages, —tres balis ca competitivitat».
la
coral
al
Vent
e! passat, i al fons es representa
ho entengui la gent a la quai va
ràlareaiitat.
adreçat, que s’hi senti identificada.
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