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LA NOTICIA
L’Esbart Sabadell Dansaire 
calcula que més de 3.000  

persones van passar al 
llarg de tot el diumenge 

per la Mostra de Dansa a 
la Plaça del Dr. Robert

FOTO: LLUÍS FRANCO

Instaurat per la UNESCO per commemorar el 
naixement de Jean-Georges Noverre (nascut 
el 29 d’abril de 1727), considerat el pare 
del ballet modern, el Dia Internacional de 
la Dansa (DID) es celebra avui amb una 
autèntica festa on, més enllà de mostrar 
la diversitat de disciplines, es reivindica 
un major suport per part dels institucions.
A Sabadell la celebració va ser el cap 
de setmana passat de la mà de l’Esbart 
Sabadell Dansaire, amb prop de 70 
participants a la Gala de Dansa Clàssica 
de dissabte al Principal i més d ’un miler de 
ballarins a la mostra popular de diumenge a 
la Plaça del Dr. Robert.
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La vitalitat de 
la dansa a Sabadell surt al carrer
La celebració anual reuneix més d’un miler de ballarins

C. CASCÓN/J. ACHE

Des de nens de dos 
o tres anys fins a 
algü que superava 
la seixantena, uns 

1 .080  ballarins i ballarines 
-sob re to t ballarines, aquesta 
és la re a lita t- van pujar diu
menge a l'escenari de la PI. 
del Dr. Robert per a demostrar 
els beneficis físics i anímics 
d 'una disciplina, la dansa, que 
no té lim itació d 'eda t ni con
dicions.

Entre els lògics nervis, 
l'em oció  de ser aplaudits per 
un m iler de persones (unes 
3 .00 0  al llarg de to t el dia, se
gons calcula Tomàs Manyosa, 
de l’ Esbart Sabadell Dansaire) 
i la sensació del treball acon
seguit. dins les seves pos
s ib ilita ts  de cadascú, el Dia 
Internacional de la Dansa va 
resultar un altre gran èxit en la

Unes nenes escalfen abans de sortir a l’escenari

18a edició. Sobretot a la tarda, 
amb més públic i més ombra.

Gemma Pellicer del grup 
Gardelianos 2015 , va ser l'en
carregada de llegir el text que 
Maria Josep Serra va dedicar 
al seu germà, el recentment 
desaparegut ballarí, coreògraf

i pedagog Joan Serra.
S’hi va veure una gran vari

etat d ’estils , com la novetat 
dels vistosos balls tah itians a 
càrrec de l'escola Mahana de 
Sant Quirze.

Més acostumats estan ja  els 
sabadellencs a la dansa ori

ental i l'a legria del Bollywood. 
amb les obligades mostres de 
jazz, funky, dansa espanyola, 
ballet, contemporània, balls 
de saló. tango, el swing tant 
de moda actualment... 0  els 
balls vu itcentistes del mateix
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Des dels 3 anys a 
la seixantena, els 

ballarins van trencar 
barreres

Esbart, amb vestits d'època. 
Es tractava de l'anom enat Ball 
dels Bombers de Barcelona, 
creat ni més ni menys que el 
1862.

L'únic grup que va portar mú
sica en directe va ser l'Asso
ciació Cultural Inuwali Ki Fany, 
amb les seves contagioses

percussions africanes sota el 
comandament del mestre sa- 
badellenc del djembé David 
Egea.

M issatg e  crític

La dansa és, sobretot, expres
sió i festa, però com a a rt ca
nalitza l ’energia i la creativitat 
de moltes maneres. El ballarí 
i coreògraf francès Mourad 
Merzouki, que ve de la dansa 
hip hop, diu al seu m anifest 
d ’enguany sobre la dansa 
que «submergit gràcies a ella 
en la bellesa i la complexitat 
del món, m ’he convertit en un 
ciutadà, un ciutadà singular, 
reinventant e ls codis a cada 
trobada, fidel a ls valors de la 
cultura hip-hop que transforma 
l'energia negativa en força po
sitiva».

Però de seguida aporta un 
sentit crític: «Jo visc la dan
sa diàriament com un honor.
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Gemma Pellicer va llegir el text en memòria de Joan Serra

Però visc aquest honor preo
cupat. Constato la pèrdua de 
referents, la impossibilitat de 
somniar la vida d'una part dels 
joves dels barris populars que 
han crescut amb la frustració 
i la tensió. Jo sóc com ells, 
tots nosaltres som com ells. 
Potser estic més animat que 
d'altres per les ganes, gràcies 
a l ’exemple, d’ajudar-los a mi
llorar a la vida. ¿La societat no 
és més rica amb la riquesa de 
tots? La cultura, més que cap 
altre discurs, reconcilia».

El text sencer el va llegir

Maria Manyosa a la Gala de 
Dansa Clàssica de dissabte a 
la nit al Principal.

L'escola encarregada de 
tancar la mostra de diumenge 
va ser la Bots, que ha tingut 
una setmana «de bojos» -de
ia Montse Argemí, la directo
ra - ja  que havia participat a la 
Festa de l'Esport a Sabadell i 
Barberà, i diumenge al matí era 
amb la Blancaneus de la Joven
tut de la Faràndula al Poliora
ma de Barcelona. Ja ho deia la 
professora de Fama, que s ’ha
via de pagar amb suor ■

La Gala Clàssica llueix i redimeix 
el Principal per al ballet

- V

‘Bayadere’, coreografiat per María Cinta Benebarre i presentat per TEscola M. Cinta de Manlleu

\ V  Històricament, el Princi- 
/ /  pal havia estat un espai 

maleït per al ballet. En el seu 
primer any d ’activitat, allà pel 
1866, fins i to t hi va fracassar 
la Companyia del Gran Teatre 
del Liceu, encapçalada pel pri
mer ballarí Eduardo Torres. Pot 
servir per donar la mesura de 
l ’èxit que dissabte hi va acon
seguir la Gala de Dansa Clàs
sica.

A difererència de fa un segle 
i mig, el Principal té un escena
ri prou ampli d'ençà de l’última 
remodelació. Abans no arriba
va ni als dotze metres de fons. 
Només faltava un programa

adequat per trencar la mala 
estrugança. El de la Gala de 
Dansa Clàssica hi va funcionar 
molt millor que a l’Estruch, on 
s'hi havien celebrat les tres an
teriors ocasions.

El certamen, tant més aquest 
any. té el millor dels concur
sos o festivals d ’escoles de 
ballet que havien proliferat en 
altres temps. En concret, cre
ativitat, rigor i qualitat. D'aquí 
que en aquells temps passats, 
crítics tan aguts i sensibles 
com l'avantguardista Sebastià 
Gasch vinguessin expressa
ment a Sabadell per veure els 
de l ’Escola de Carmen Mechó.

Dissabte, en efecte, hi va 
haver un gran nivell i fins i tot 
sorpreses en les escoles saba- 
dellenques Stils, The Company 
i Bots. jun t amb Color Dansa i 
les encantadores coreografies 
conjuntes de Dansa Parc de 
Castellar i La Nau de Sabadell. 
Brillant així mateix Maria Cai- 
xach en el Pas des pigeons. 
Les aportacions de les escoles 
Carles Ibànez, de Barcelona, i 
Maria Cinta, de Manlleu, van 
contribuir així mateix a una 
certa diversitat en els registres 
estètics, i per tant a l'atractiu 
de la Gala. El públic, de ben se
gur, augmentarà any a any ■

NENS I NENES A PARTIR DE 3 ANYS 
psicomotricitat 
iniciació a la dansa 
gimnàstica esportiva 
jazz - funky - hip-hop

SWING: CURSOS D'INICIACIÓ

lindy hop (en parella) 
jazz steps (individual)
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Per a més inform ació i inscripcions:

I A  A f c l  À  f *  937260561 - info@ elgim nas.catI M N AS Pl Granados, 7 - 08201 - SABADELL

Escola de Dansa www.elgimnas.cat

de 5 a 14 anys - de 9:00 a 13:00
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Ballarines de hip hop en una actuació d’El Gimnàs

Febre pel ‘swing’ i més al Gimnàs
La veterana escola de dansa aposta pel vessant lúdic i educatiu

C. C.

Des que va obrir el 1978, 
l'escola de dansa El Gimnàs 
és tot un referent al Centre 
de Sabadell i actualment ha 
anat ampliant el seu espectre, 
sobretot amb el swing. Núria 
Gumí la dirigeix des de fa vuit 
anys al veterà local de la Plaça 
Granados, succeint l'anterior 
directora i co-fundadora Glòria 
Bertran.

A l'escola imparteixen dis
ciplines com iniciació a la 
dansa, jazz, gimnàstica, funky 
i hip-hop des d'infants a partir 
de 3 anys i nois i noies fins a 
adults, amb servei gratuït de 
recollida a les escoles per als 
alumnes més petits.

Gumí explica que -trans
metem la dansa en el seu

vessant més lúdic i educatiu, 
oferint una educació en valors 
com la cohesió, el treball en 
equip i col·laborant voluntària
ment en actes solidaris i amb 
entitats locals».

Quant al swing, la directora 
assenyala que «és una autèn
tica febre, com si haguéssim 
tornat als anys 20!». Una prova 
és que cada trimestre s ’ incor
poren al Gimnàs grups de 10 
a 12 parelles que comencen. 
Són de totes les edats i una 
cosa que els caracteritza és »el 
bon rotllo» que s'hi respira.

Trobades de swing
Una de les claus d'aquesta 
moda és, segurament, l'opor
tunitat que tenen de ballar 
setmanalment a alguna de les 
trobades que s'organitzen a la

m

El ‘swing’ viu un autèntic ‘boom’ amb molts grups i trobades per ballar cada setmana

Una novetat és la 
zumba, entre el 
condicionament 
físic i la dansa

ciutat, com per exemple a La 
República o a espais públics.

Gumí destaca que «som la 
primera escola de Sabadell a 
oferir classes d'aquesta disci
plina que inclou tant balls en 
parella (lindy hop o el balboa), 
com balls individuals com el 
charleston o jazz steps».

Pels adults i gent gran ofe
reixen classes de tonificació 
i diferents estils de gimnàs
tiques suaus. Com a novetat 
d'aquest curs hi ha la zumba, 
que té molta acollida i que 
està a cavall entre el condicio
nament físic i la dansa ■

La dansa clàssica és la 
gran estrella a l’escola 
Stils de Núria Rodríguez
La novetat és el Ballet Harmony

c. c.

Al número 41 del carrer 
Francesc Layret, l'Escola de 
Dansa Stils ja acumula tretze 
anys de trajectòria amb la filo
sofia d'-aportar una bona for
mació en dansa pels nostres 
alumnes», explica la directora, 
Núria Rodríguez. «Per això 
aconsellem una iniciació espe
cialment elaborada pels més 
petits per a consolidar amb èxit 
aspectes bàsics com la psico- 
motricitat, coordinació, dinà
mica, elasticitat i interpretació 
que després els serà útil en 
qualsevol modalitat de dansa 
que facin-.

Com és ben sabut, la dansa 
clàssica és la disciplina estre

lla a l'escola. Aquí hi ha diver
sos graus d ’exigència, en fun
ció de si es vol ballar més per 
passar-ho bé o per apuntar a 
un futur professional.

Royal Academy
La preparació pels exàmens 
de la Royal Academy of Dance 
i per les proves d'accés a 
I1 Institut del Teatre són altres 
al·licients de l'Stils. Els alum
nes es presenten cada curs 
a les beques que atorga la 
Federació Catalana de Dansa 
i l'Associació de Professors 
de Dansa Acadèmica de la 
Província de Barcelona en les 
que s'han obtingut nombroses 
beques i mencions especials 
en totes les convocatòries. La

El «Vals de les Hores», en una actuació al Poblenou

presentació a concursos i les 
sortides a espectacles, viat
ges a escoles de renom de 
l'estranger, classes d'història 
de la dansa, master-classes 
amb professors de renom... 
ajuden a ampliar la formació.

Durant els mesos d'estiu

continuen les classes amb els 
intensius pels alumnes més 
avançats i un casal d'estiu 
pels infantils on. més enllà 
del ball, s ’organitzen un gran 
ventall d'activitats sempre vin
culades amb la dansa.

Com a novetat, aquest curs,

ISMAEL TATO

s'ha obert el grup de «Ballet 
Harmony», una disciplina que 
ve dels Estats Units i que sem
bla que està fent furor en les 
celebritats. Atrau la seva com
binació d'exercicis de ballet i 
pilates per tonificar i recuperar 
la figura ■
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Ritme: veritable passió per la dansa
El prestigi d ’aquesta escola ha arribat més enllà de la nostra ciutat

X.ROSELL

Corria l'any 1986  quan la 
ballarina i coreògrafa Cristina 
Allande, amb una gran trajec
tòria en el món de la dansa, 
va obrir la seva primera escola 
a Sabadell. Avui compta amb 
dos grans centres a diferents 
punts de la ciutatl, a ls carrers 
Vallès i Riego, fe t que atorga a 
Ritme un segell diferencial.

Gràcies a la seva condició 
de pioners. Ritme ha esta t un 
im portant planter de ballarins 
i a rtis tes  que avui triom fen a 
escenaris nacionals i interna
cionals, i també de professors 
que han après d ’Allande les 
tècniques i d iscip lines de ball.

Val a d ir que Ritme és més 
que una escola, és una ma
nera d 'entendre l'a rt, la inter
pretació i la dansa, on qualse
vol persona amb aptituds pot 
esdevenir professional (a les 
classes de teatre musical es 
treballa  tècnica vocal, expres
sió corporal i interpretació).

Diferents disciplines
Ritme ofereix un ampli ventall 
de discip lines, com ara dansa 
clàssica -a partir dels 3 anys-, 
jazz, funky, hip-hop, street-dan- 
ce, claquè, contemporani, es
panyol, balls de saló, etc.

Els mètodes que treballen 
amb la clàssica són Vaganova 
i Royal Academy o f Dance que. 
precisament, acaba de realit
zar les proves a Ritme (l'esco
la sabadellenca és de les que 
obté m llors notes) amb una 
examinadora anglesa (degut al 
seu gran volum d'a lum nes han 
calgut 5 dies per fe les proves: 
5, 6, 7, 8  i 9  d 'abril).

Gràcies als dos centres, Rit
me compta amb unes fantàs
tiques instal·lacions, àmplies 
i modernes, ideals per assajar 
coreografies de gran format. 
Així, periòdicament pot posar

£

Les ballarines de dansa clàssica més petites de Tescola a punt de sortir a escena Imatges de Vides de Pel·lícula

en escena produccions pròpi
es que són notícia més enllà 
de la nostra ciutat.

És el cas de Cop de Rock 
(amb Dagoll Dagom i Ten Pro- 
ductions), que van presentar al 
Teatre Victòria, o Vides de Pel- 
lícula, musical que es va poder 
veure al Gran Teatre del Liceu, 
amb direcció artística  i coreo
gràfica de Cristina Allande, ga
la organitzada per la Fundació 
SOS amb motiu del Dia Univer
sal de la Infància 2013.

A la gala de la darrera Mara
tó  de TV3, Ritme va dissenyar 
les coreografies que van esce
nificar Manu Guix. Àngel Llàcer, 
Roger de Gràcia i Eduard Páre
lo. A Ritme, la passió per la 
dansa no té fronteres ■

ritme

Qt i  1 Q
Escola A u to ritra d a  

p e r la  G ene ra lita t de C atalunya: 

ENSENYAMENT DE QUALITAT 
PER A UN FUTUR BRIL1ANT

c/francev. la y te t, 41 
Sabadell 082DH 

Tel.9S?166769 

it iK n an -.a^ lio i maífc com
w w w .s tilsd a ro a  ra m  i faceboo»

INICIACIÓ A LA DANSA a partir dels 2 anys 
¡especial batxes i psiccmotricHat básica) 
DANSA CLÀSSICA tols els nivells (inic.-prof.) 
Exàmens Oficials Royal Academy of Dance 
Preparació per concuros. beques, proves 
d'accés a l'Institut del Teatre, audicions... 
Sistemes educatius: escola anglesa, escola 
Vaganova i amencana 
.DANSA DEL VENTRE JAZZ-MUStCAL 
.HIP-HOP .MANTENIMENT-PILATES 
.SEVILLANES .FLAMENCO .CLAQUÉ-TAP 
.COUNTRY .CANT .CONTEMPORANI 
.LLATINS .VALS PER NUVIS .BALLS SALÓ

CASAL D’ESTIU INFANTIL (amb menjador) 
CURSETS INTENSIUS D’ESTIU 
NOVETAT: BALLET HARMONY 

Mou-te. passa-t’ho bé, viu la dansa!!!

Escola de dansa autoritzada pel Departament d'Ensenyament de la Generalitat de Catalunya 

Escola de dansa membre de l'Associació d'Escoles Autoritzades de Catalunya 

Membre de l'Associació de Professionals de Dansa de Catalunya 

Registered Teacher de la Royal Academy of Dance London • Distinction - 

Membre de la Federació Catalana de Professors de Dansa

Ritme Vallés 
C l Vallès, 43 
937253989 www.ritmedansa.com

Ritme Rambla
Cl Riego, 15 

937251552


