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{ TEMA DEL DIA: REVETLLA DE SANT JOAN {
ANDREU OLIVÉ

SALVADOR REDÓ

Diable participant en la mostra de correfoc al voltant de la foguera

Un moment de la revetlla infantil de dimecres organitzada per Imagina’t

Sant Vicenç s’aboca a la festa
organitzada per les entitats
R ADRIANA DELGADO/Sant Vicenç

Més de 300 persones van participar en el sopar popular de revetlla de Sant Joan organitzat a
Sant Vicenç de Castellet. Per primera vegada diverses entitats de
la localitat van organitzar aquesta festa, que va resultar un èxit.
La celebració va començar amb
la sortida de la flama del Canigó
de Castellet, a quarts de nou del
vespre, i la rebuda a l’ajuntament
per part de les autoritats. Tot seguit, la flama va arribar a la zona
esportiva, on va tenir lloc el moment més emotiu de la festa,amb
l’encesa d’una foguera i la ballada, per part de les nombroses
persones assistents, amb l’Associació de Sardanistes al capda-

vant, de la sardana «La flama de
la sardana».A més,un grup de diables del grup de correfoc va oferir una mostra de pirotècnia al
voltant de la foguera.
A partir d’aquí, petits i grans
van anar omplint la pista d’hoquei per gaudir del sopar popular
i el ball posterior, amb l’orquestra Tropik Show. Els petards i els
focs d’artifici van completar,com
és tradicional, la celebració fins
ben entrada la nit.
Els organitzadors d’aquesta
primera revetlla de Sant Joan a
Sant Vicenç són les entitats Ceps
i Manduca, Associació Musical
Castellet, Colla de Geganters,
Esbart Dansaire,Centre Excursionista i Activa’t de Festa.

Nit de bengales a la plaça Major
La revetlla sense petards de Manresa aplega 400 persones
R CARLES BLAYA
R Manresa

La plaça Major va tornar a
acollir, dimecres, la revetlla infantil sense petards que organitza des de fa uns quants santjoans, i amb força èxit de convocatòria,per cert, Imagina’t.L’espai
històric del barri vell de Manresa es va mostrar de nou com al
més idoni per a aquesta festa,
que l’any anterior es va forçar a
exiliar-se a la molt menys recollida plaça d’Europa.
Unes quatre-centes persones
van seguir les evolucions d’una
festa que, per primera vegada,
presentava un pròleg durant la
tarda. Pels volts de les 9, quan

era previst alçar el teló de la revetlla, més de dues-centes persones havien decidit apostar per
una festa que, any rere any, té
una clientela fidel. El grup Noè
Rivas i la Bandafesta posava la
música a l’inici de la revetlla, en
què menuts, pares i mares seguien les indicacions del mestre
de cerimònies, Noè Rivas, per
posar ritme a la vesprada.
Amb el sol ja en davallada, el
protagonisme va passar a mans
(mai més ben dit) de Dimbaya,
un grup especialista en malabarismes amb foc que va fer les delícies dels més petits.Una corrua
d’espelmes es va traslladar, poc
després, cap al centre de la pla-

ça, on esperava una muntanya
de fusta per encendre’s com pertoca en la nit més curta de l’any.
Un cop encesa la foguerada,
Noè Rivas i el seu grup van escalfar un xic més el ja tòrrid ambient de la plaça il·luminada pel
foc amb algunes peces més del
seu repertori.
Quant als petards, l’enemic
d’aquesta revetlla infantil, no
van fer acte de presència més
enllà d’algunes cebetes innocents i l’esclat esporàdic que
s’escapava dels carrers adjacents. I bengales, és clar. Els aficionats a la pirotècnia respecten
l’exclusió de pólvora de l’espai
de la plaça Major.

