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Qui som?

L’Esbart Vila de Gràcia fou fundat el 8 de març de 2018 ateses les

mancances d’entitats en actiu a la Vila dedicades a la difusió de la

nostra cultura a través de la dansa catalana.

Tot i ser un esbart fundat recentment, ja que vol ser un esbart amb

identitat pròpia de la Vila, la iniciativa va engrescar a ex-dansaires

d’altres esbarts, d’edats i poblacions diverses, fins a conformar un grup

de quasi quaranta dansaires, incloent-hi el grup de juvenils i “minis”.

A tot això, es va tenir la sort de poder engrescar a un director amb un

gran bagatge en el món dels esbarts però, sobretot, en l’àmbit teatral:

en Leo Quintana. La seva passió per dirigir, crear, dissenyar i

confeccionar el vestuari, sumat a la voluntat i esforç dels dansaires

durant els assajos, és el que l’Esbart Vila de Gràcia vol transmetre a

l’escenari.

L’Esbart s’estrena el 17 d’Agost de 2018 durant la Festa Major de

Gràcia a la Plaça d’en Joanic, amb l’espectacle “Ens estrenem”. Tot i

que la funció d’un esbart és ser fidel a la cultura popular, no podem

obviar que també es pot anar més enllà d’ella. Ja a mitjans del segle

XX, i gràcies a la clarividència d’alguns coreògrafs, els esbarts van

passar de ser associacions culturals que protegien la dansa tradicional
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catalana en pobles i places, a oferir espectacles amb danses de nova

creació en escenaris i teatres, per tal de que arribés a tots els públics.

I aquesta és la nostra màxima, fer arribar arreu la cultura catalana, ja

sigui a través de danses populars, recuperades o de nova creació, i

convertir tot aquest esforç i treball en un espectacle artístic.
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El nostre objectiu
És prou conegut que el treball de l’esbart es centra en la recerca de

nous camins per a la presentació de les danses tradicionals de les

terres de parla catalana. Sempre amb tota l’atenció i respecte als

documents històrics i d’investigació, però afegint a les nostres

interpretacions, tota la riquesa i la qualitat tècnica habituals de la

dansa escènica, convertint els elements populars en un espectacle de

dansa.

La dansa s’acaba a una edat, i alguns de nosaltres tenim més de 50

anys, quasi tocant els 60 o més, pel que un dels objectius primordials és

aconseguir, a través de l’entusiasme que transmetem dalt de

l’escenari, animar a la gent jove a engrescar-se a ballar. Repte difícil.

Emocionar, sensibilitzar i copsar al públic, són els factors imprescindibles

per tal d’arribar a tothom, joves i no tan joves, i d’aquesta manera,

aconseguir que l’esbart perduri durant moltes generacions.

De manera paral·lela, l’esbart vol ser un dels connectors del teixit social

del barri, pel que és molt necessari fer-ne una difusió exhaustiva a

escoles i entitats i fent actuacions on es pugui gaudir d’una part de la

nostra cultura, com és la dansa, tan oblidada o fins i tot, tan

desconeguda a dia d’avui.
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Espectacle als Ateneus
L’espectacle en el que estem treballant està inspirat en el folklore

català però, amb danses de nova creació coreografiades pel nostre

director, en Leo Quintana. Totes les músiques són d’arrel catalana,

algunes tradicionals, d’altres més actuals ja que, el folklore s’associa a

qualsevol manifestació cultural que dóna pas als costums de cada

país, és a dir, al saber popular de totes les èpoques pel que, creiem

que és positiu acostar l’esbart al públic actual.

El repertori no té cap fil conductor sinó que és un recull de danses,

enllaçades unes amb les altres, sense presentacions, excepte algun

cas en concret on es farà un apunt molt breu.

● El Cos de Dansa de l’esbart el conformem entre 30/35 dansaires.

● La durada serà d’una hora aproximadament.

● L’estrena de l’espectacle està prevista pel Juliol del 2022.

● El catxet per l’espectacle d’una hora, oscil·la entre els 600 € i 700 €.

DIRECCIÓ ARTÍSTICA i COREOGRÀFICA: Leo Quintana

SOTSDIRECTORES: Marta Acin, Alícia Pasqual, Cristina Prats.

DISSENY I CONFECCIÓ DE VESTUARI: Leo Quintana.
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On som:

EL CERCLE DE GRÀCIA

C/ Santa Magdalena, 12-14

08012 VILA DE GRÀCIA - Barcelona

Telèfon 93/415 03 70

Correu electrònic: esbartviladegracia@gmail.com
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