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X. SANTESMASSES

Disset ballarins, setze noies i
un noi, escenificaran la nit de
dissabte la llegenda de Cro-
nos. Diu que aquest déu es va
menjar els seus fills a mesu-
ra anaven naixent. Després,
va ser emmetzinat i els va
tornar a vomitar. Comença-
va així una guerra entre Cro-
nos i els seus titans contra els
propis fills. L’espectacle tin-
drà una durada de 40 minuts
i pretén un diàleg entre Cro-
nos i la música de Bach que
presideix els 5 actes que són:
l’embaràs de Rea i el diàleg
mare i fills abans de néixer;
el moment de parir els fills;
l’aparició de Cronos i la mort
del primer fill; la mort dels al-
tres fills a ritme de la Tocata
i fuga, i, finalment, el cinquè
acte dedicat a la reaparició
dels fills que lluiten contra
Cronos.

A banda de la música, ínte-
grament dedicada a Bach, el
muntatge veurà la incorpo-
ració del Mininyach, una es-
tructura mòbil metàl·lica que
enguany serà una mena de
faldilla translúcida, sota la
qual els fills de Cronos dan-
sen abans del naixement.

En l’espectacle hi han par-
ticipat també els artistes Jo-

La preparació de l’espectacle de dansa del Mercat Romà que organitza Montse Estve.

X.S.

Dansa amb Cronos i Bach
Un total de 17 ballarins de l’Escola de Dansa Montse Esteve tancaran dissabte a la nit

el Mercat Romà. Ho faran escenificant la llegenda de Cronos, que es va menjar els

propis fills. S’ambientarà per a l’ocasió amb la música de Johann Sebastian Bach
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an Codina, que ha dissenyat
Cronos, i Agnès Pla, que ha
fet el vestuari i el muntatge
escènic en el qual predomi-
nen els colors blancs.

Des de fa 17 anys l’Escola
de Dansa Montse Esteve,
s’ocupa de forma altruista de
fer l’espectacle nexe que tan-
ca la disbauxa del Mercat Ro-
mà i obre les portes a la nit de
Bacanal. En 40 minuts, Mont-
se Esteve, posa una pinzella-
da d’història i de dansa a la
festa romana. L’espectacle
suposa un mes de preparació
i és el moment de la festa on
la llum, la música i, especial-
ment, la dansa donen una
forma única i intimista a la di-
ada romana. Serà a les 10 de
la nit a la plaça Major.


