
Dilluns, 6 de maig de 2013
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Tribu Urbana Center va ser un dels grups que va participar dissabte a la tarda en la commemoració del Dia Internacional de la Dansa

Solé convenç a Caldes
Caldes de Montbui

El públic que diumenge al 
migdia omplia el bar del 
Centre de Caldes va sortir 
satisfet del concert de Solé, 
que presentava el seu primer 
disc, Em perdono, publicat 
per la discogràfica Petit 
Indie, també de Caldes. En 
aquest concert-vermut, Solé 
va interpretar les cançons del 
nou treball discogràfic amb 
títols com el que dóna nom al 
treball, i altres com “Amics”, 
“El futur es cura”, “Visca el 
Barça” o “Jo vull jugar”. V
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L’itinerari poètic va començar al Bar del Teatre

Primer cap de setmana de 
Primavera Poètica a la Garriga
La Garriga

EL 9 NOU

La novena edició del Festi-
val Primavera Poètica de la 
Garriga ha viscut el primer 
cap de setmana amb activi-
tats diverses al voltant de la 
paraula i la música. Després 
de la bona acollida que va 
tenir l’any passat, enguany 
han repetit l’experiència del 
Correbars poètic, coincidint 
amb la inauguració del festi-
val, divendres al vespre.

Aquest cercatasques poè-
tic, organitzat conjuntament 
amb l’Assemblea de Joves 
la Bordalla, va començar al 
Bar del Teatre i va fer un 

recorregut amb set parades 
en indrets com la plaça de 
Silenci, davant del refugi 
o el carrer del Torrent de 
la Cova.  Hi van participar 
Núria Martínez Vernis, 
Martí Sales, Eduard Carmo-
na i Andriy Antonovskiy, als 
quals s’hi van afegir Gerard 
Cisneros i Edgard Alemany, a 
més d’altres espontanis. Una 
cinquantena de persones van 
seguir el recorregut poètic, 
que va acabar cap a la 1 de la 
matinada.

Dissabte, Ivette Nadal i 
Meritxell Gené van omplir 
l’ermita de Santa Maria del 
Camí en un concert inclòs 
dins el cicle Terra de Sons, 

Escoles i centres de Granollers celebren el Dia Internacional de la Dansa amb demostracions

La dansa es manifesta al carrer

Granollers

T.T.

La dansa, en totes les seves 
disciplines, es va erigir en 
la protagonista aquest dis-
sabte a la tarda a la plaça 
de l’Església de Granollers. 
Amb una setmana de retard 
–a causa del mal temps– la 
ciutat va celebrar finalment 
el Dia Internacional de la 

López, o el mix ofert per 
l’Escola Núria Ventura de 
flamenc, dansa del ventre i 
contemporani.

Cap al final de la celebra-
ció, el públic va començar a 
ser el protagonista, primer 
amb els grup de danses d’ar-
reu del món Passaltpas, i des-
prés dansant El ball pla  amb 
l’Esbart Dansaire. Aquestes 
dues demostracions parti-
cipatives van donar pas a la 
lectura del Manifest del Dia 
Internacional de la Dansa, i 
al final, en una flashmob que 
va omplir la plaça de l’Esglé-
sia de grans i petits amb mol-
tes ganes de ballar.

DANSA AMB ALUMNES 
D’ESO AL TAG

El cap de setmana, però, va 
començar divendres al ves-
pre amb un altre espectacle 
de dansa al Teatre Audi-
tori de Granollers. Dins el 
projecte Tots Dansen, uns 
200 alumnes de l’Escola 
Municipal de Treball i del 
Celestí Bellera van pujar a 
l’escenari  per mostrar el 
treball realitzat les darreres 
setmanes amb els respectius 
professors d’educació física 
i la coreògrafa Carmen Náje-
ra. Una part de l’espectacle 
el tornaran a fer el 7 de juny 
al Mercat de les Flors de 
Barcelona.

Dansa, amb un canvi de 
format respecte al previst 
inicialment. Així, en lloc de 
seguir un recorregut que 
havia de començar a Torras i 
Bages i acabar a la plaça de la 
Corona, dissabte es va optar 
per convertir la plaça de l’Es-
glésia en un únic escenari.

 El públic que l’omplia va 
poder presenciar una demos-
tració molt completa de dife-

rents estils de dansa a càrrec 
d’escoles i de grups de dansa 
de la ciutat, alguns de llarga 
trajectòria com l’Escola de 
Dansa Àgueda Murillo, amb 
més de 25 anys, que va fer 
una demostració de dansa 
clàssica i d’un vals anglès, 
o l’Estudi de Ballet Sylvia, 
amb més de 35, que va ofe-
rir un fragment del Concert 
d’Aranjuez amb coreografia 

de Sylvia Teixidor. 
Més jove és el grup de 

noies Undergroundnollers, 
creat el 2010, amb una 
demostració de street style, 
la Tribu Urbana Center.  A 
la mostra no hi va faltar el 
bollywood del Centre Shin-
dya, la dansa més clàssica 
de Klass, el jazz de l’escola 
Swing, amb una coreogra-
fia amb música de Jennifer 

mentre que diumenge al mig-
dia, a la Doma, el poeta Elies 

Barberà, de Xàtiva, va presen-
tar el llibre-cd Ulls, budells, 

cor. El Festival continuarà el 
cap de setmana que ve.

S’inaugura la Mostra 
d’Arts del Bellera
Granollers

Aquest dilluns a les 7 de la 
tarda, al Centre Cívic Can 
Bassa de Granollers, s’inau-
gura la XV Mostra d’Arts 
dels alumnes de Batxillerat 
artístic de l’Institut Celestí 
Bellera, que des de l’any 
passat s’anomena Premi Arts 
Bellera Can Bassa. Aquesta 
segona edició del certamen 
es titula “Fusió”. L’exposició 
es podrà visitar fins al dia 14 
de maig.


