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ESPECTACLES________________________________

Més de mil ballarins celebren aquest 
cap de setmana el Dia de la Dansa
L’Esbart Sabadell Dansaire concentra les activitats a L’Estruch i la PI. Dr. Robert
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Durant tota la jornada de demà s’esperen unes 40 companyies i 1 .050 ballarins i ballarines a la Plaça del Dr. Robert

Un moment de la gala de l’any passat a L’Estruch, on avui actuaran sis companyies

Una Gala de Dansa 
Clàssica, aquest 
vespre al teatre de 
L’Estruch (21h) i la 
mostra de demà (m atí 
i tarda) a la PI. del Dr. 
Robert, condensen 
les activitats de la 
dissetena edició del 
Dia Internacional de 
la Dansa, organitzat 
per l’Esbart Sabadell 
Dansaire.

c. c.

*En l'era digital, les imat
ges dels moviments prenen 
m ilions de form es. Són fas- 
cinants. Tanmateix, no poden 
substitu ir la dansa perquè les 
imatges no respiren. La dansa 
és una celebració de la vida».

Aquesta és una de les 
reflexions que fa el coreògraf 
taiwanès Lin Hwai-min, funda
dor i Director Artístic del Cloud 
Gate Dance Theatre de Taiwan 
al m issatge del Dia Internacio
nal de la Dansa del 2 0 1 3 .1 to t 
seguit afegeix: »Vinga, apaga 
el televisor, apaga Tordínador 
i vine a ballar. Expressa’t  a tra 
vés d 'aquest instrument diví i 
digne que és el teu cos».

Una bona invitació en aquest 
món tan digital i intercomuni- 
cat. A Sabadell, el Dia Inter
nacional de la Dansa vol ser 
«una gran festa» amb aquest 
«llenguatge universal», recorda 
Tomàs Manyosa, de l'Esbart 
Sabadell Dansaire.

Manyosa destaca que la ciu
ta t »té un potencial fabulós» en 
el terreny de la dansa I bona 
prova d ’això és que un 90  per 
cent dels partic ipants són de 
Sabadell. En tota l seran 40 
entita ts  o grups i uns 1 .050  
ballarins i ballarines que pas
saran pels d iferents escenaris 
el cap de setmana.

Segons Manyosa »en conjunt 
la qualitat és superior aquest 
any. to t i que cal tenir present 
que quasi to ts  els grups són 
amateurs o semi-professio- 
nals».

Program a

La festa arrenca avui amb la 
gala de L'Estruch (Sant Isidre. 
140). amb entrades a 5 euros. 
Diumenge hi ha la VII Trobada

de Country de Sabadell/M em o
rial Pere Barriuso a la PI. de 
l ’Argub del Parc de Catalunya 
(10.30h) i a partir de les 
11.30h desfilaran la quaran
tena de grups per l'escenari 
de la PI. Dr. Robert. La mostra 
es clourà a les 19.30h amb el

Ball de Diables de Sabadell, i 
inclou una ballada de sarda
nes amb la Cobla Contempo
rània a les 18.30h a la Plaça 
del Gas.

P artic ipants

La llista total de participants,

per ordre alfabètic, és la 
següent: +Nou, A Bailar, Aca
dèmia Pas de Dansa, Aire Fla
menco de la Agrupación Anda
luza San Sebastián de los 
Ballesteros. Associació Espor
tiva DuoSport, Baílalo Studio 
Escola de Dansa (Polinyà).

Ballet Flamenco Virgen de 
Gracia, Centre Asana, Centre 
de Dansa Body Art, Centre de 
Dansa Na Marta, Cirqs Dance 
Studio (Monteada i Reixac), 
Club Esportiu l'Espiral, Club 
Esportiu Sant Nicolau, Club 
Gimmàstic Catalunya. Club 
Natació Sabadell, Companyia 
de Dansa Machines. Cypherz 
Center, Dansa Cercle Saba- 
dellès, Docuficció Acció Ciu
tadana. Driss Dansa, El Gim
nàs Escola de Dansa, Esbart 
Sabadell Dansaire, Escola de 
Ballet Maria Cinta (Manlleu), 
Escola de Dansa Bots. Escola 
de Dansa Stils, Escoles de 
Dansa Mònica Escribà-Espi- 
rall. Escoles de Dansa Mònica 
Escribà-Marià Aguiló, Esplai 
de Dansa Casino Prado (Sit
ges), Estudi de Dansa Cepp 
(Palau-Solïtà i Plegamans), 
Estudi de Dansa Piscines Sant 
Carles (Palau-Solità i Plega
mans). Flaixdansa, KmyStudio, 
L'Estudi Dansa, Ritme Dansa
1 -  Ritme Vallès. Ritme Dansa
2 - Ritme Rambla. Sabaswing, 
Silvia's Friends, The Company 
Escola de Dansa i Zona de Ball 
-Escola de Dansa ■


