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Júlia Figueras, una participant 
privilegiada a l’IB Stage de dansa
La ballarina de 14 anys ha après de grans professors

REDACCIÓ

Júlia Figueras Ramírez és 
una ballarina de només 14 
anys que adora el ballet clàs
sic. Ella diu que és la seva 
vida, i que el seu somni és for
mar part d’una companyia de 
dansa professional.

Fins aquí, res d’excepcional. 
Però la Júlia, que dedica 20 
hores setmanals a la dansa, 
acaba de participar per pri
mera vegada a l’estada inter
nacional IB Stage a Barcelona, 
on només 7 dels 120 alumnes 
arribats de tot el món eren 
d’aquí. «Una experiència excep
cional», ha comentat la saba- 
dellenca, que per cert aquest 
últim any ha participat a molts 
esdeveniments: les Festes de 
la Mercè, a la plaça del Mirall, 
al teatre de Sans, al Teatre de 
L’Hospitalet...

Al citat IB Stage es fan clas
ses de dansa clàssica amb

professors amb una llarga 
trajectòria en els principals 
ballets de to t el món. Tots ells 
són ballarins o mestres de 
les principals companyies de 
dansa del món, com la balla
rina cubana Xiomara Reyes (pri
mera ballarina de l'American 
Ballet Theatre), o Rinad Imaev,

Ha estudiat a les 
escoles Bots,

Color Dansa i The 
Company

‘ballet màster’ de l’Òpera de 
París.

Tot plegat han estat tres set
manes, del 10 al 31 d'agost, 
concloent la gran experiència 
amb una primera gala el dis
sabte 30 d ’agost al Centre Cul
tural de Terrassa i una segona

i última gala el diumenge 31 
d ’agost al Teatre-Auditori del 
Centre Cultural Sant Cugat, 
encapçalada per les parelles 
Lucia Lacarra i Marlon Dino, 
Daria Klimentova i Vadim 
Muntagirov, Marianela Nuñez 
i Federico Bonelli, i també 
Xiomara Reyes.

Escoles de Sabadell
Júlia Figueras compagina els 
seus estudis a l ’IB Pau Vila 
amb la seva passió - i  també 
gan sacrifici-, la dansa. Es va 
iniciar amb només 5 anys a la 
escola de dansa Bots, va con
tinuar a Color Dansa i després 
a The Company, tots ells cen
tre de formació de Sabadell. 
A The Company ha intensificat 
les seves classes amb Marta 
Ludevid, una ballarina professi
onal que va formar part de la 
companyia de dansa d’Àngel 
Corella.

Finalment va ser recoma-

La ballarina sabadellenca Júlia

nada per formar part del Cen
tre de Dansa de Catalunya i 
rebre formació a l ’única escola 
professional de dansa clàs-
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Figueras Ramírez

sica, a banda de l'Institut del 
Teatre de Barcelona, a càrrec 
dels directors i ballarins Roser 
Muñoz i Joan Boix ■

Bona acollida a «Còmica 
Vida» a La Bàscula, on 
continuarà cada dijous
I aquest divendres, «No és tan fàcil»

REDACCIÓ

L L  FRANCO

Caries Tricuera, M. Dolors Boada i Josep M. Romance

La sala de teatre La Bàscula 
ja bull a ple rendiment i amb 
èxit de públic. El cap de set
mana, coincidint amb la Festa 
Major, es va estrenar Còmica

vida, de Joan Lluís Bozzo, amb 
M. Dolors Boada, Josep M. 
Romance i Carles Tricuera.

L'obra, una diàleg sarcàs
tic sobre les diferents visions 
sobre l ’art dramàtic, passarà 
a oferir-se cada dijous a partir

del dia 18 a aquesta sala del 
carrer Gorina i Pujol.

Un escenari que acull des 
d'aquest divendres (21.30h) 
No és tan fàcil, de Paco Mir, 
una comèdia que Jep Bar
celó, Carles Prats, Pedro Ruiz i 
Marta Tricuera ja  van estrenar 
amb èxit a L'Estruch.

La companyia, Estrena 
Morena, està molt contenta 
perquè el gener faran tem
porada al Teatre Regina de 
Barcelona amb aquesta diver- 
tidíssima història d’un home 
que busca, sense gaire èxit, 
la millor manera de dir-li a la 
dona que la deixa ■

LLU ÍS  FRANCO

The Wild Geese va treure la música al carrer

Dilluns, amb motiu de la Festa Major de Saba- va aprofitar per lliurar els premis del seu Con-
dell, el pub The Wild Geese de la plaça de curs de Músics, on es va imposar The Down-
l ’Àngel va organitzar un seguit d ’actuacions town Beggars (foto). També van actuar Tis-
musicals al carrer, davant de l’establiment, i sana Acústic, The Alvians i The Band Olers.

LL. FRANCO

Un Jaume I peculiar a L’Alternativa

Eròtic, escatològic i irreverent, el Jaume I el Conqueridor de 
Serafí Pitarra ha obert la temporada el cap de setmana pas
sat a la petita sala L'Alternativa de la mà dels sabadellencs In 
Vino Veritas. Hi ha més funcions diàries entre aquest dijous 
(19h) i diumenge, dirigides per Enric López i Pedro Ruiz.


