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Joves bailarínes de la companyia Color Dansa de Sant Cugat Coreografia de l'Escola de Ballet Ma Cinta de Manlleu
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Actuació del Centre de Dansa Na Marta de Sabadell Ballarina de The Company Escola de Dansa de Sabadell

Només la gala se salva de la pluja
El Dia Internacional de la Dansa cancel·la les actuacions a l’aire lliure

CARLES CASCÓN

Algun dia havia de passar, 
però va ser una llàstima per
què. precisament aquest any, 
la celebració del Dia Interna
cional de la Dansa a Sabadell

s ’anunciava amb xifres de 
rècord: 40 grups i uns 1.050 
participants.

La pluja de diumenge va obli
gar a cancel·lar totes les actu
acions programades al llarg del 
dia a la PI. del Dr. Robert, així

com el ball country del Parc de 
Catalunya i la ballada de sarda
nes de la Plaça del Gas.

Tenint en compte que molts 
ballarins porten setmanes, 
potser mesos, preparant la 
seva actuació per la festa, ahir

s ’estava discutint si es podria 
traslladar a una data propera.

Ballet a L’Estruch
El que sí que es va poder cele
brar va ser la Gala de Dansa 
Clàssica al teatre de L’Estruch.

dissabte al vespre. La tercera 
edició d ’aquesta mostra va reu
nir set formacions: Centre de 
Dansa Na Marta de Sabadell. 
Escola de Ballet Ma Cinta de 
Manlleu, Color Dansa de Sant 
Cugat del Vallès, The Company 
Escola de Dansa de Sabadell, 
Escola de Dansa Isabel Por- 
car de Barcelona. Companyia 
de dansa Carles Ibáñez de 
Barcelona i. com a punt final, 
mitja dotzena de peces de La 
Bayadère, el famós ballet del 
coreògraf dels Teatres Imperi
als de Sant Petersburg. a càr
rec de l’Escola de Dansa Stils 
de Sabadell.

Es van veure des d ’un home
natge a Whitney Houston (Na 
Marta) al Llac dels Cignes (Ma 
Cinta) o La fada lila i una Vari
ació neoclàssica (The CorrT 
pany), entre altres coreogra
fies pròpies.

Bon nivell
Tomàs Manyosa, de l’Esbart 
Sabadell Dansaire - l ’entitat 
organitzadora- valora el nivell 
assolit. -Jo diria que cada any 
en conjunt va pujant de quali
tat». Prèviament una comissió 
formada per tres professionals 
de la dansa visiona i tria els 
DVD de les coreografies pre
sentades pels grups. Aquest 
any els tots els set grups pre
sentats han ballat. -La inten
ció és fer-ho cada any així», 
conclou Manyosa ■ ^

A la Mostra de Teatre Escolar 
s’atreveixen amb grans clàssics

J.A.

L’entusiasme i el talent se
ran les millor qualitats a apre
ciar en les desenes d ’actors 
incipients que participaran en 
la XXX Mostra de Teatre Esco
lar de Sabadell, que s’ inicia di
jous vinent. 2 de maig. Però als 
mestres que promouen aques
ta activitat cal reconèixer-los

punts d’ambició i mostres de 
saviesa més que encomiadle.

Entre les vint obres que con
corren a aquesta nova edició 
del certamen hi destaquen 
clàssics atractius al públic, pe
rò no gens fàcils de represen
tar. És el cas de la Historia de 
una escalera, d’Antonio Bueno 
Vallejo, relat vívid i realista de 
la vida en els medis populars

durant la postguerra. I un dels 
elencs participants fins i tot 
s ’ha atrevit amb una obra en 
anglés. Tomorrow begins today. 
Inspirant-se en els Beatles, 
l’han creat alumnes del Pau 
Vila, ajudats pels mestres del 
Departament d ’Angés.

Els centres de primària apor
ten, evidentment, obres de cai
re més infantil. Entre d ’altres

títols La rateta presumida. Ala- 
dí o la làmpada meravellosa. A 
Becerola fan ballades, Picnic 
Palace o La Nit de Sant Joan. 
En total, a la XXX Mostra de Te
atre Escolar s ’hi han presentat 
una vintena de muntatges, i hi 
ha més de 3000 alumnes ins
crits com a espectadors.

Incidència ais barris
La XXX Mostra de Teatre Es
colar ha tingut una notable in
cidència en els barris, a més 
de en el Centre. Entre d ’altres, 
al programa hi figuren les es
coles Cifuentes. Font Rosella,

Can Deu, Roresta. Pau Casals. 
Nostra Llar, Servator i Imma
culada. I. en els Institut, el del 
Vallès, Pau Vila, Arraona. Ribot 
i Serra. Joan Oliver. Jonqueres. 
Escola Industrial i Agustí S e rrs^  
També hi participa un grup de 
mares de l’Escola La Floresta, 
de Can Deu.

Les funcions s ’efectuaran 
als escenaris de LaSala Miguel 
Hernández, L’Estruch, Centre 
Cívic de Sant Oleguer i la sala 
d ’actes de l’ Institut Pau Vila^ 
La reserva de localitats es ca
nalitza a través del programa 
municipal Escola i Ciutat ■


