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Enquesta: per quina raó t’has decantat per aquest tipus de dansa?

M’ho passo bé
«Ballo dansa clàssica des que
tenia cinc anys i fins i tot m’exa-
mino. Ara vaig a l’escola + k dansa.
La mare ballava i jo també m’ho
passo bé fent-ho».

GINA AVENDAÑO
CASTELLBELL I EL VILAR, 11 ANYS

Són els que m’agraden més
«Faig dansa clàssica i també con-
temporània a l’escola de ballet
Olga Roig de Manresa. Faig
aquests tipus de dansa perquè
són els que m’agraden més»

NOA MARTÍN
CARDONA, 9 ANYS

Em sento més còmoda
«Faig funky i ballet a l’escola Pas
a Dos Team de Sant Joan de Vila-
torrada perquè són els tipus de
ball amb els quals em sento més
còmoda». 

NÚRIA SANSEGUNDO
SANT JOAN DE VILATORRADA, 8 ANYS

No segueixo les modes
«Faig dansa clàssica a l’escola de
dansa Roser. Sé que hi ha altres
modalitats de ball que ara estan
més de moda, però em moc pel
que a mi m’agrada».

MARIONA SALINAS
MANRESA, 11 ANYS

La clàssica és massa lenta
«Ballo hip-hop a l’escola de dansa
Julieta Soler. Vaig triar aquest
tipus de ball perquè és el que m’a-
grada. La dansa clàssica la trobo
massa lenta».

LAIA LIVEZ
ST. SALVADOR DE GUARDIOLA, 9 ANYS

Els ballarins més joves trien l’estil que més els apassiona
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La dansa clàssica va predominar en la trobada d’escoles a la capital del Bages

Un dels balls infantils de hip-hop que es va poder veure ahir al matí a la plaça de Sant Domènec

L’auge que ha tingut en els dar-
rers anys el hip-hop no ha acon-
seguit, com a mínim al Bages,
desterrar el ball per excel·lència: la
dansa clàssica. Cada vegada són
més els ballarins, especialment
adolescents, que opten per apun-
tar-se a classes d’aquesta modali-
tat de ball. No obstant això, el ba-
llet continua sent la demanda per
excel·lència.

L’escola de dansa Julieta Soler de
Manresa ofereix, entre altres estils,
les dues modalitats. «Malgrat que
en els darrers anys ha crescut, el
ballet clàssic manté la seva supe-
rioritat. El hip-hop no té planter i
només en el grup d’adolescents su-
pera el clàssic», assegura. Maria
Cinta Benabarre, directora de l’es-

cola de ballet Maria Cinta de Sú-
ria, on també s’ofereixen els dos ti-
pus de ball, explica que en el cas de
Súria l’auge del hip-hop no s’ha
notat tant. En el primer any que
ofereixen classes s’han trobat amb
alumnes que «influenciats per la
televisió, es pensen que és un tipus
de ball assequible. Quan veuen
que no ho és tant, que hi ha feina
al darrere, n’hi ha que fins i tot et
pleguen. El hip-hop no és arribar
i moldre, hi ha una feina al darre-
re. No hi ha cap art que sigui fàcil»,
assegura. 

L’etern guanyador
Malgrat que a banda d’oferir dan-
sa clàssica fan classes d’altres tipus
de ball, les directores de les esco-
les de dansa consultades per

aquest diari coincideixen a dir
que no existeix avui en dia cap es-
til que pugui derrotar la dansa
clàssica. «És la base de tot, i una
persona que domini la dansa pot
fer-ho pràcticament tot», assegu-
ra Roser Soler, de l’escola de dan-
sa Roser de Manresa.  «Si vols ser
un bon ballarí, has de saber dan-
sa clàssica», afegeix Raquel Mil, di-
rectora de l’escola + k dansa, de
Sant Vicenç de Castellet. Mentre
que  Sandra Rubiralta, de l’escola
de dansa Pas a Dos de Sant Joan,
opina que, malgrat que alguns es-
tils sembla que creixin, «tot va a
èpoques i temporades». Olga Roig,
de l’escola de ballet Olga Roig de
Manresa, assegura que «qualsevol
ballarí que vulgui progressar ha de
saber dansa clàssica».

G. A. | MANRESA

La moda del hip-hop no
desterra la dansa clàssica

Tot i l’augment de ballarins, especialment adolescents, que opten
pel nou estil de ball, el ballet continua sent el més sol·licitat al Bages


         


