
La millor dansa d’arreu del món aterra per
cinquè any consecutiu al Teatre de la Passió

Aquest any, el cinquè, el Festival
Internacional de Dansa d’Espar-
reguera arriba al Teatre de la Pas-
sió amb un espectacle titulat
«Dreams». El seu director, l’es-
parreguerí Enric Gasa, vol convi-
dar el públic «a gaudir d’una nit
màgica on els somnis es vesteixen
de realitat i la realitat es disfressa
de ficció».

Enguany, el festival tindrà la
presència de vuit ballarins, de dos
cantants, de dos actors i de cinc
músics que arriben de diferents
països: Itàlia, Estats Units, Ale-
manya, Àustria, Turquia i l’Estat
espanyol. El disseny de la coreo-
grafia, per la seva part, ha estat a
càrrec de dos noms destacats de
l’escena internacional: Enric Ga-
sa i Valga (ballarí principal del ba-
llet d’Innsbruck) i Lode Devos
(director del ballet de l’òpera ale-
manya de Chemnitz).  

En aquest espectacle, que és una
creació pròpia d’Enric Gasa, es
barregen molts estils. El públic
podrà gaudir de la dansa clàssica,
de la moderna i també del format
del musical, cosa que converteix
«Dreams», segons Gasa, en una
creació «dinàmica i atractiva». 

La trama argumental de la pro-
ducció de Gasa gira al voltant
d’uns tramoies que canten quan
haurien de treballar, d’uns balla-
rins que s’emboliquen en amors
impossibles i d’uns músics que
han de tocar des de música clàssi-
ca fins a cançons de Queen. Tota
aquesta història de somni i de mà-
gia, segons Enric Gasa, «passa

dins un teatre, ja que en el teatre
tot és possible».

Tots aquests ingredients, sumats
als currículums dels seus dos co-
reògrafs, fan de «Dreams» un es-
pectacle força interessant.

Lode Devos és un artista amb
una gran experiència com a balla-
rí principal i amb una gran repu-
tació internacional, ja que ha ac-

tuat als millors teatres del món.
Devos ha  actuat al Ballet Béjart
de Lausana i també a l’Òpera de
Colònia, on ha tingut com a direc-
tor Jochen Ulrich.

El creador de «Dreams», Enric
Gasa, va estudiar a Saragossa i a
l’Escola Nacional de Cuba, cosa
que li va permetre després treba-
llar a la Companyia Nacional de

Cuba. Gasa ha participat també
en el Festival Internacional de
Dansa d’Edimburg, l’any 2000 va
ser contractat pel National Thea-
ter Mannheim i l’any passat va
formar part de la United Dance
Company de Paris, companyia
formada només per ballarins de
prestigi internacional. «Dreams»
es pot veure l’11 i el 13 de juliol. 

� XAVI MARTÍ

Esparreguera

Esparreguera

Al dia| BAIX NORD   | Dissabte, 12 de juliol del 20086

ARXIU/OLIVA CASANOVAS

Un dels muntatges d’Enric Gasa, impulsor del Festival Internacional de Dansa

El grup de música local Anímic
s’endú el Premi Carles Sabater

El grup local Anímic ha guanyat
la novena edició del Premi Carles
Sabater a la millor cançó cantada
en català. El jurat ha elegit el seu
tema «Hospital per a animals»
com la millor composició de l’any.

El guardó, instituït en memòria
del cantant de Sau Carles Saba-

ter, el convoca el Centre de Cul-
tura Catalana del Principat d’An-
dorra i té la col·laboració de la
Fundació Crèdit Andorrà, que
enguany ha dotat aquests premis
de 2.000 euros per al guanyador i
de 1.000 euros per al segon classi-
ficat, que ha estat el grup de Cal-
des de Montbui DO.
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Lax’n’Busto i
Gossos, un dels
plats forts de la
festa major

Esparreguera celebra la festa
major entre l’11 i el 15 de juliol
i l’Ajuntament ha confeccionat
un atapeït programa per a
aquests dies. Entre el gran
nombre d’activitats que es fa-
ran destaca el concert de dos
grups que són al capdamunt de
l’escena musical catalana, Gos-
sos i Lax’n’Busto. El concert
d’aquestes dues formacions
començarà el diumenge 13 de
juliol a partir de les dotze de la
nit a l’aparcament de les Hor-
tes. Dissabte, 12  de juliol, des-
taca també la Nit de Gresca
Catalana, amb grups com Rau-
xa i Strombers.
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Un torneig de
futbol amb 700
euros per a
l’equip que guanyi

El Centre d’Esports d’Espar-
reguera organitza entre el 12 i
el 20 de juliol un torneig de fut-
bol 7 que ofereix un premi de
700 euros per a l’equip gua-
nyador, un premi de 300 per al
segon i un tercer de 150. 

Els partits es disputaran al
camp de futbol municipal du-
rant els dies laborables de
20.00 a 23.00 hores, el diven-
dres de 20.00 a 2.00, el dissabte
de 17.00 a 2.00 i el diumenge de
17.00 a 23.00.

La quota d’inscripció per a
l’equip és d’un total de 350 eu-
ros i, segons l’organització d’a-
questa competició, la cobertu-
ra dels riscos de lesió serà a càr-
rec dels participants.
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El dilluns de
festa major el
bus urbà tindrà
modificacions

El bus urbà d’Esparreguera
tindrà algunes modificacions
en els seus horaris i en les para-
des que els usuaris utilitzen
normalment. Aquests canvis es
faran efectius al llarg del di-
lluns de festa major, el dia 14
de juliol. El bus urbà funciona-
rà en dues franges horàries. De
les sis del matí a dos quarts
d’onze del matí utilitzarà la pa-
rada de Francesc Marimon,
mentre que a partir de dos
quarts d’onze del matí farà ser-
vir la parada de l’Ateneu. A
partir d’un quart de cinc de la
tarda i fins a dos  quarts de deu,
el bus pararà un altre cop a
Francesc Marimon.
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