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L‘ART DEL MOVIMENT S’acosta el Dia Internacional de la Dansa (29 d’abril) i Manresa, com altres ciutats, comença a preparar una llarga
llista de propostes escèniques i populars dedicades a les puntes i el ritme, que a la capital del Bages ha tingut els darrers anys una programació
cada vegada més consolidada. L’any passat, més de 4.000 persones van veure dansa al teatre Kursaal

�

Amb un total de . espec-
tadors i una ocupació del teatre
Kursaal del , , Manresa va
consolidar l’any passat la seva
programació estable de dansa: la
capital del Bages té ganes de gau-
dir amb aquest art. Les xifres del
primer semestre del , amb
Víctor Ullate ( d’ocupació) i
la CND de Nacho Duato (més
del ), mantenen aquesta línia.
A més, noves mostres d’això que-
den paleses cada any quan s’a-
propa el Dia Internacional de la
Dansa, el  d’abril. La ciutat
prepara propostes que abracen
des d’espectacles d’alt nivell, com
un muntatge del reconegut Ballet
de David Campos, demà mateix,
fins a exhibicions de les escoles
de la ciutat i classes obertes a tot-
hom. Per a aquestes, caldrà es-
perar fins al dissabte  de maig.
Esparreguera, Moià i Igualada
també han preparats actes.

De dansa, a Manresa, se’n pro-
grama de forma periòdica des del
. No va ser, però, fins al febrer
del  que l’estrena del Kursaal,
amb capacitat per acollir pro-
postes de gran format, va marcar
un punt i a part. «Des que es va
inaugurar el Kursaal, els adeptes
a la dansa no han fet res més que
créixer», afirma Valentí Oviedo,
gerent de Manresana d’Equipa-
ments Escènics, l’empresa mu-
nicipal que gestiona el teatre. 

Aquest interès creixent «es deu
principalment als grans muntat-
ges que s’han programat», com
Samsara i Coppelia, firmats per

Víctor Ullate, o Corsario, amb
Ángel Corella, mentre que en el
camp de la dansa contemporània
catalana encara «hi ha camí per
recórrer», remarca Oviedo. 

La filosofia del Toc de Dansa és
combinar figures com Nacho
Duato i la CND amb espectacles
més arriscats, cosa que ha permès
atraure el públic i donar de pas-
sada un alt percentatge d’ocupa-
ció –de prop del – a pro-
postes de Cesc Gelabert, Lydia
Azzopardi i Rafael Bonachela,
entre d’altres. Segons el gerent del
teatre Kursaal, «s’intenta sem-
pre sorprendre el públic perquè
s’aficioni a tot tipus de dansa».

Demà, la cita és amb el ballet
de David Campos, que presentarà
En clau de jazz, l’última propos-
ta del Toc de Dansa del primer se-
mestre del . El vessant més
lúdic del dia de la dansa arriba-
rà el  de maig, quan Sant Do-
mènec, la plaça de Gispert i la
Plana de l’Om acolliran l’actuació
de diferents escoles de dansa de
la comarca i mostres de ballet,
danses d’arrel i jazz.

Igualada i Esparreguera
A la capital de l’Anoia, la majoria
d’actes es concentraran demà. A
l’Ateneu es representarà Lligat
de pedaços, de Ramon Oller (
de la nit), i a la plaça de Can Font
(de / de  a / de ) es faran
classes de dansa gratuïtes (cal
inscripció prèvia). A Esparre-
guera, el  d’abril (plaça de la Pa-
gesia,  de la tarda) hi haurà una
exhibició amb diferents escoles.
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La programació estable de dansa a Manresa es
consolida amb el 70% d’ocupació al Kursaal

La ciutat prepara diversos actes per commemorar el dia internacional d’aquesta disciplina�

Manresa i Igualada escalfen motors aquest cap de setmana mateix
de cara a la celebració del Dia Internacional de la

Dansa, el proper 29 d’abril. A la capital del Bages, el
teatre Kursaal acollirà demà l’espectacle En clau de
jazz, del Ballet de David Campos (21.30 h). A la capital
de l’Anoia, Ramon Oller                        presentarà Lligat a pedaços
(l’Ateneu, 22 h)

�

Les propostes d’aquest cap de setmana

Ballet de
David Campos
EN CLAU DE JAZZ (HOMENATGE A GERSHWIN)

DAVID CAMPOS

El coreògraf barceloní va fundar la
seva companyia de dansa el 1999, la
qual es caracteritza per presentar
sempre obres originals i innovadores.
Campos es va formar a l’Institut del

Teatre de Barcelona, també va estudiar a l’escola
del Ballet de Solagne Golovine, a París, i durant
anys va ser el ballarí solista del Ballet Reial de
Flandes.

EL COREÒGRAF

En clau de jazz vol ser un homenatge al jazz en general però espe-
cialment a la música de George Gershwin. Així, la proposta del Ba-
llet de David Campos es presenta dividida en dues parts. En la
primera es recullen les peces emblemàtiques del compositor
nord-americà, que interpretarà en directe el pianista manresà
Josep M. Escribano. La segona la formen tres peces musicals
de Llorenç Peris. Lloc: teatre Kursaal de Manresa. Dia: 25 d’a-
bril. Hora: 2/4 de 10 de la nit. Preu: 25 euros.
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RAMON OLLER

Nascut el 1962 a Esparreguera, Oller va
debutar al món escènic gràcies a les

representacions de la Passió. Va
estudiar art dramàtic a l'Institut del

Teatre a Barcelona i
posteriorment va ampliar els seus estudis

en dansa clàssica a Londres i París. 
L'any 1994 va ser guardonat

amb el Premi Nacional de
Dansa concedit pel

ministeri de Cultura i el
1996 amb el Premi
Nacional de Dansa

concedit per la Generalitat de Catalunya. La seva obra Romy
& July va ser distingida el 1998 amb el premi Ciutat de

Barcelona de les Arts Escèniques.

EL COREÒGRAF

Companyia Metros   
Ramon Oller

LLIGAT A PEDAÇOS

El coreògraf d’Esparreguera Ramon Oller ha creat per a Lligat a
pedaços una dansa fresca, energètica i còmplice amb l’espai

en què es desenvolupa, a través de la qual vol
explicar un viatge urbà i una història d’a-
mor interpretada per set personatges de

personalitat perduda i contradictòria.
Aquests papers els interpreten Sandrine Rouet, Sau Ching

Wong, Paloma Muñoz, Sara Enrich, Daniel Corrales, Javier Garcia i
Geoffrey Ploquin. Lloc: teatre municipal l’Ateneu d’Igualada. Dia:
25 d’abril. Hora: 10 de la nit. Preu: 18 i 15 euros.

El Galliner va començar a
programar dansa fa dotze anys

Per trobar el primer espectacle
de dansa que va programar El

Galliner a Manresa cal remuntar-se al
5 d'octubre del 1996. El teatre Con-
servatori va acollir aleshores dins el
Toc de Tardor El cielo està enladrilla-
do, de la companyia Danat Danza, i
s’hi van aplegar unes 300 persones.
El mateix any es va representar el
muntatge Wad Ras, d’Increpación
danza. En total, aquest escenari
manresà va acollir una vintena d’es-
pectacles abans de cedir el testimoni
al teatre Kursaal, el febrer del 2007.

�

1996
Víctor Ullate i Ángel Corella han
omplert en les seves funcions

El primer muntatge de gran
format va ser Samsara, a càr-

rec del Ballet Víctor Ullate, el 13 d’a-
bril del 2007. La Sala Gran del Kur-
saal es va omplir amb 803 persones,
que van ocupar el 100 % de les loca-
litats. La mateixa entrada va regis-
trar l’any passat Ángel Corella i el seu
espectacle Corsario, cosa que el va
convertir en una de les quinze pro-
postes més taquilleres de la tempo-
rada 2008, només superada pels es-
pectacles de teatre i música que van
tenir més d’una funció.

�

100 %
La UNESCO va declarar el Dia
Internacional de la Dansa el 1982

El Dia Internacional de la Dan-
sa va ser instaurat l’any 1982

per iniciativa del Comitè de Dansa In-
ternacional de l'Institut Internacional
del Teatre (ITI/UNESCO). La data ele-
gida per celebrar aquest dia és el 29
d'abril, dia del naixement de Jean-
Georges Noverre (1727-1810), crea-
dor del Ballet Modern. Per aquesta
cita, cada any es difon un missatge
redactat per una personalitat de la
dansa mundialment coneguda. L’ob-
jectiu és refermar la universalitat d’a-
quest art.

�

29/04

El cicle de primavera de concerts
al Mas de Sant Joan de Vilatorra-
da tindrà aquest  un convidat
de luxe, el Cor Vivaldi, que actua-
rà sota la batuta d’Òscar Boada a
l’auditori de l’Escola Municipal
de Música de Sant Joan el proper
 de maig. Les altres dues pro-
postes del cicle seran les actua-
cions del quintet de blues On
Time, avui mateix; i del trio format
per Francesc Navarro, Joan Plaja i
Lluïsa Vinyes, el  de maig.

Fundat fa vint anys i integrat per
infants, el Cor Vivaldi «és un dels
més importants que hi ha a Cata-
lunya», explica Núria Checa, di-
rectora de l’Escola Municipal de
Sant Joan. Fent gala de les seves
veus blanques, ha actuat arreu
del món, ha estat distingit amb
guardons internacionals i ha reunit
el seu repertori en una desena de
CD. A més, ha col·laborat en la pro-
ducció operística del Liceu de
Barcelona i ha participat en l’en-

registrament de bandes sonores de
pel·lícules de Pedro Almodóvar
(La mala educación) i Jaume Ba-
lagueró (Fràgils). El concert al
Mas de Sant Joan serà a les  de la
tarda i el preu de les entrades per
assistir-hi és de  euros per al pú-
blic en general;  euros per als
usuaris de la biblioteca; i  euros
per als menors de  anys i majors
de , els alumnes de l’escola de
música majors de  anys, i els pa-
res i mares de qualsevol dels es-
tudiants; per als alumnes menors
de  anys l’accés serà gratuït. An-
ticipadament, els tiquets es poden
comprar a l’Ajuntament, de  a ,
i al centre organitzador, de  a .

Avui, la cita és amb On Time, a
/ de  de vespre. El grup el for-
men Agustí Mas (guitarra), Cintu
Bonell (baix), Marian Baraona
(veu), Little Jordi (harmònica) i el
professor de l’Escola de Música de
Sant Joan Pablo Posa (bateria).
Igual que per al concert de Na-
varro, Plaja i Vinyes del  de maig
–en el qual sonaran peces de Schu-
mann–, les entrades generals val-
dran  euros. Els alumnes de l’es-
cola hi tindran l’accés gratuït, i
per als pares i mares d’aquests i els
alumnes d’altres centres, el preu
serà de  euros.

PAU BRUNET | MANRESA

El programa musical
l’obrirà aquesta nit un recital
de ritmes blues a càrrec 
del quintet On Time
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El Cor Vivaldi actuarà a
Sant Joan dins el cicle
de primavera de concerts

Jordi Bertran, llicenciat en Filologia Catalana i gestor cultural, parlarà
sobre els secrets i els elements necessaris per a una correcta produc-
ció de concerts, demà a Manresa, en un taller gratuït organitzat per la
Casa de la Música ( del matí, a la Kampana). La xerrada és especial-
ment indicada per a  entitats i col·lectius que s’hagin plantejat fer con-
certs de música i no dominin els equips de so, el backline, els grups elec-
trògens i la seguretat. Bertran treballa per a l’administració pública a Tar-
ragona des del  en els àmbits d’espectacles, festes i cultura popu-
lar. Així mateix, va ser director artístic de la Fira Mediterrània d’Espectacles
d’Arrel Tradicional de Manresa entre el  i el .
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Jordi Bertran ofereix a la Kampana un
taller per aprendre a organitzar concerts

MÚSICA


