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ESPECTACLES

Sis peces de «gran nivell» es disputen 
el Certamen Coreogràfic de Sabadell
La vuitena edició, que se celebra diumenge a L’Estruch, ha rebut 35 propostes
Impulsat per l’Associació Petit Món amb el 
suport del Consell de Joves i la col·laboració de 
l’Ajuntament, el Certamen Coreogràfic de Saba
dell va néixer el 2006 amb l’objectiu difondre les 
creacions inèdites de joves talents. La vuitena 
edició arriba demà diumenge a L’Estruch amb sis 
peces de les 35 presentades, la xifra més alta.

CARLES CASCÓN

El nivell torna a ser *molt 
elevat- entre les companyies 
seleccionades al concurs, 
segons constata Laia Vila. així 
que aquest diumenge (18h; 5 
euros) es veuran a l'Estruch 
(Sant Isidre, 140) mitja dotzena 
de propostes «molt potents 
tant a nivell tècnic com core
ogràfic-.

Això ha propiciat un reflexió 
al voltant del Certamen Core
ogràfic de Sabadell, en principi 
creat per a promoure compa
nyies amateurs. «Al final el 
nivell el marquen les compa
nyies que es presenten -asse
nyala Vila, de Petit Món-. La 
dansa, com la cultura en gene
ral, està com està, així que les 
companyies toquen tecles a 
tot arreu-. Com els concursos.

Si a la llarga caldria separar 
les més amateurs de les més

professionals està per veure. 
De moment el fruit més imme
diat és que la mostra pot oferir 
grans sorpreses. La majoria, 
aquest cop, són duos.

Programa de la gala
La primera coreografia selec
cionada és Hooked, de Judit 
Argomariz i Lautaro Reyes, 
inspirada en «la necessitat 
constant de l ’ésser humà de 
tenir una vinculació afectiva 
amb un altre» i els efectes que 
comporta, com la dependència 
emocional.

Seguirà Proyecto Ruses amb 
5, un duo que parteix del 
breakdance i la dansa 
contemporània per parlar «de 
la terra i de la seva duresa, 
dels que se'n van, dels que es 
queden, parcs escultòrics que 
romanen i són invisibles, com 
aquestes cinc escultures».

Clourà la primera part Fetch,
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Imatge promocional d'aquest concurs de ballarins emergents

de Mar Rodríguez. Innings, 
de Lamajara danza, obrirà la 
segona amb «la necessitat de 
tenir a les mans el poder de 
decidir, de conduir una situa
ció, que ens porta a jugar rols 
de vegades desconeguts».

Nadine Gerspacher, amb 
Lapso, i Camara Lúcida, amb

 m----
El nombre de 
coreografies 

presentades és el 
més gran fins ara

Sistema, posaran punt final a 
la mostra.

El jurat està integrat enguany 
per Roser López Espinosa 
(ballarina i coreògrafa), Guido 
Sarli (coreògraf guanyador del 
primer premi del passat certa
men 2012), Ivana Miño, (actriu 
i ballarina), Meritxell Checa 
(coreògrafa i ballarina saba- 
dellenca) i Elena Carmona 
(Graner, centre de creació de 
dansa de Barcelona).

Hi ha dos primers premis de 
1.000 i 500 euros, el popular i 
el de participació al Certamen 
Burgos-NY ■

Un assaig de les noves funcions d’aquesta obra ja estrenada

Els animals 
d’«Els músics 
de Bremen» 
van al Principal

C. C.

La temporada de «grans 
èxits» de la Joventut de La 
Faràndula arrenca amb la 
seva moderna adaptació del 
clàssic Els músics de Bremen 
però, atenció, que aquest cop 
el muntatge dirigit per Albert 
González canvia d'escenari.

Les sis funcions d'aquest 
i el proper cap de setmana 
es traslladen per primer cop 
al Teatre Principal. I amb la 
novetat de les matinals de 
diumenge. Així, aquesta repo
sició es veurà dissabtes a les 
18h. i diumenges a les 12h i 
les 18h.

Junt amb Jaume López i Alba 
Valero al front del muntatge, 
González compta amb una

escenografia virtual en 3D de 
gran efecte i música en directe: 
vint músics de la Big Band del 
CEME amb la coral Enllaç de 
la mateixa escola. L’autor de 
la partitura és el sabadellenc 
Francesc Membrives.

Tal com ja es va veure en el 
seu moment, la versió faran
dulera del conte dels germans 
Grimm es completa amb les 
coreografies de Montse Argemí

de l’escola de dansa Bots.
Com se sap, la història està 

protagonitzada per un ase, un 
gos, un gat i una gallina que 
fugen de la seva vida a la 
granja al servei dels homes 
per buscar fortuna a un con
curs de música que organitza 
a Bremen la banda municipal.

El camí. ple de reptes i aven
tures, els servirà per a posar a 
prova la seva inventiva i refor

çar el valor de l'amistat.
Oriol Berch, Xavier Salavert, 

Clara Barniol i Alba Valero 
donen vida a aquests intrè
pids animals artistes, però el 
ventall de personatges és molt 
més ampli.

Tal com es va anunciar, la 
temporada de la Joventut de

la Faràndula, ja al seu esce
nari del carrer Alfons XIII, 
continuarà amb E/s Pastorets 
i reposicions de La increïble 
història de Peter Pan i El món 
del Màgic d'Oz. A més. la seva 
Blancaneus i els 7 nans torna 
al cicle del Poliorama barceloní 
els diumenges de maig ■
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