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□  grup de premiats amb el jurat i la directora del certamen, Laia Vila Un moment de la coreografia guanyadora, «Sistema», de la cia. Camaralucida

La cia. Camaralucida guanya el 
Certamen Coreogràfic de Sabadell
«Hooked», de Judith Argomaniz, va quedar en segon lloc a L’Estruch

C. C.

Amb la coreografia Sistema, 
la cia. Camaralucida es va 
emportar diumenge el pri
mer premi del Vlllè Certamen 
Coreogràfic de Sabadell en 
una gala celebrada al tea
tre de L'Estruch amb les sis

companyies seleccionades.
La guanyadora és una core

ografia de Lautaro Reyes que 
va ser interpretada per Alba 
Barral i Javier G. Arozena, amb 
música de Michael Alian Pat- 
ton i el mateix Lautaro Reyes. 
El premi està dotat amb 1.000 
euros i una residència de cre

ació a l’Estruch. En segon lloc 
(amb 500 euros), va quedar 
Hooked, amb direcció i core
ografia de Judith Argomaniz i 
interpretada per Judit Argoma
niz i Lautaro Reyes.

Les votacions del públic 
van donar el Premi Popular a 
Lapso, de la cia Nadine Gers-

parcher. És una creació d ’He- 
lena Canas, David Nóvoa i 
Nadine Gerspacher que van 
portar a l’escenari la pròpia 
Helena Canas i David Nóvoa.

Finalment, el Premi de par
ticipació al Certamen Burgos- 
NY 2014 va ser per a Innings, 
de la Cia, Lamajara danza,

amb coreografia i interpretació 
de Daniel Rosado, Roser Tutu- 
saus i Reinaldo Ribeiro.

El jurat va estar format 
per Roser Lopez Espinosa 
(ballarina i coreògrafa), Guido 
Sarli (guanyador del Primer 
premi l ’any passat), Elena 
Carmona (Graner Centre de 
creaciód e Barcelona), Ivana 
Miño (actriu i ballarina), Merit- 
xell Checa (coreògrafa i balla
rina sabadellenca) i Alberto 
Estebanez (director del certa
men de Burgos). El certamen 
està organitzat des del 2006 
per l ’Associació Petit Món i el 
dirigeix Laia Vila, amb la col- 
laboració del Consell de Joves 
i l’Ajuntament de Sabadell ■
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L’espectacle compta amb música en directe amb la coral Enllaç i la Big Band del CEME

«Els músics de 
Bremen» omplen 
el Principal

REDACCIÓ

Amb un ple de públic han 
començat al teatre Principal 
les funcions del primer cap de 
setmana del musical familiar 
Els músics de Bremen, a càrrec 
de la Joventut de La Faràndula. 
Amb nous retocs, l’obra es 
repetirà dissabte i diumenge, 
inclosa una matinal ■

Excel·lent concert de 
piano sol de Ralph 
Zurmühle a La Puríssima

E. BAPNOIA

El pianista suís Ralph Zurmühle, divendres passat

REDACCIÓ
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La platea del Teatre Principal plena, a la funció de dissabte

Coincidia amb la Missa en 
Do major de Beethoven de l’Or
questra Simfònica del Vallès 
i l’Orfeó Català al Principal, 
divendres passat, així que el 
recital de Ralph Zurmühle va 
tenir menys públic del que es 
mereixia.

Però va ser dels millors que 
han passat per la parròquia,

segons destacaven els orga
nitzadors. El pianista suís, en 
efecte, va captivar el públic 
tot creant una atmosfera refle
xiva i contemplativa ab pecs 
de composició pròpia, i va ser 
acomiadat entre ovacions.

És el primer cop que el músic 
i compositor ve de gira per 
Catalunya -e l dia 19 tocarà a 
Sant Andreu- i aquí ho feia en 
col·laboració amb Càritas ■


