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Aurèlia Bernabeu (20 anys) va
començar a ballar als set anys.
Ha tocat diferents estils, però
reconeix que la seva especialitat
és la dansa clàssica. Júlia Isanta
(24 anys) va començar a ballar
als tres. Ha fet ballet, hip-hop i
flamenc.  Totes dues, manresa-
nes, han completat els estudis a
la Royal Academy of Dance de
Londres, un dels centres més
importants del món. Actualment

són professores de ball a la
ciutat. 

Creuen que s’han notat els efec-
tes de la crisi en la dansa?

Júlia Isanta: La crisi afecta  tots els
àmbits i en el cas de la dansa no és
diferent, malgrat que sigui en una al-
tra mesura. Hi ha moltes compa-ny-
ies que han hagut de tancar o redu-
ir considerablement el nombre d’es-
pectacles que fan per abaratir costos.
Per sort, però, la dansa sempre és i
serà perquè és un art que se sent,

malgrat que no es potencia com es
podria.

Què vol dir?
Aurèlia Bernabeu: Gràcies a Déu

el món de la dansa en aquests mo-
ments es coneix molt més  que anys
endarrere, però penso que falta molt
suport, cal potenciar molt més, per-
què ens valorin com qualsevol altra
feina. 

Què vol dir?
A. B.: Per desgràcia, encara hi ha

molta gent que quan els dius que ba-
lles i que t’hi dediques no s’ho pre-

nen com una feina, sinó que ho ve-
uen més aviat com un hobby.

Però per a vosaltres no és així?
J. I.: No, ballo des de nena i no ho

he deixat mai. Per a mi la dansa és la
meva vida i també la meva professió.
A banda de professora, col·laboro
també amb un grup a BarcelonaR
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«Cal potenciar més la dansa perquè
ens valorin com qualsevol altra feina»

Entrevista Aurèlia Bernabeu i Júlia Isanta

BALLAR EN TEMPS DE CRISI Les escoles de dansa del Bages no han notat tant
l’actual situació econòmica com a d’altres sectors, però no n’han sortit impunes.
Reconeixen que han hagut de congelar quotes per poder mantenir els alumnes
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El món de la dansa no està sor-
tint impune de la crisi. Les escoles
de ball del Bages estan patint, a la
seva manera, els efectes de l’actu-
al situació econòmica. De mo-
ment no han perdut alumnes,
però perquè els centres hi han
posat molt de la seva part per evi-
tar-ho. Regió7 ha parlat amb la di-
recció de  sis d’elles i totes tenen en
comú que ja fa uns quants anys
que no apugen els preus. 

Julieta Soler, directora de l’escola
de dansa Julieta Soler de Manresa,
explica que els efectes que de mo-
ment ha tingut la crisi en el seu
centre són secundaris. «Ho hem
notat més aviat en l’aspecte del ves-
tuari, que, per donar facilitats a les
famílies i evitar que un alumne es
quedi sense ballar per culpa d’ai-
xò, es mira molt més», explica.

Roser Soler, de l’escola de dan-
sa Roser de Manresa, explica que
també ha notat la crisi. «Tenim la
sort de tenir alumnes fidels que
miren de retallar per altres bandes
abans que abandonar el ball», ex-
plica. Fa dos anys que manté les
mateixes quotes. «Perds beneficis
perquè sí que paguem més im-
postos, però mentre pugui evitar-
ho, no les apujaré», afegeix. 

Olga Roig, directora de l’escola
de ballet Olga Roig de Manresa, és
de les que pensen que la crisi no

està afectant totes les ciutats de la
mateixa manera. «Hi ha una gran
diferència amb ciutats com Bar-
celona, on el mateix curs pot cos-
tar 30 o 40 euros més. Ells segura-
ment sí que se n’estan ressentint
més que nosaltres», diu. En el cas

del centre de Roig, la crisi no s’ha
traduït en una pèrdua d’alumnes.
Això sí, reconeixen que ara com-
paren més pel que fa als vestuaris.
«De vegades pot costar més el
vestit que el curs», reconeix.

Amb 30 anys d’experiència en el
món de la dansa, Maria Cinta
Benabarre, directora de l’escola
de ballet Maria Cinta de Súria,
explica que la crisi «no ha afectat
el nombre d’alumnes, però sí en al-
tres aspectes com les hores que fan
de classe, que tendeixen a ser-ne
menys, o en aspectes com els exà-
mens. Jo examino i m’he trobat
amb famílies que em  diuen que
no tenen problema per pagar la
matrícula, però que l’examen el
deixaran per a més endavant».

Sandra Rubiralta fa dos anys
que és al capdavant de l’escola
de dansa Pas a Dos de Sant Joan.
«La crisi? s’ha notat, evidentment.
De moment l’alumnat es manté,
però perquè les quotes no les hem
tocades», reconeix. Per la seva
part, Raquel Mill, directora des
de fa tres anys de l’escola + k dan-
sa, de Sant Vicenç de Castellet, as-
segura que  «abans les nenes feien
diferents estils de ball, les mares
em venien a fer Pilates i, fins i tot,
alguna àvia venia a ballar al grup
sènior. Ara, com a màxim, em vin-
drà la filla i a fer únicament un ti-
pus de ball». 
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Les escoles de dansa
opten per l’austeritat
per superar la crisi

Les responsables de les escoles expliquen que el secret ha estat no
apujar els preus i abaratir el cost dels complements, com ara el vestuari


Ballarins i ballarines de totes
les edats van participar, ahir,

en una mostra de balls per comme-
morar el Dia Internacional de la
Dansa, que va ser dilluns passat.
Fins que el temps ho va permetre,
petits i no tan petits van delectar,
en una plaça de Sant Domènec ple-
na a vessar, amb diferents estils
que anaven des del tradicional ba-
llet a més de moderns com el hip-
hop. No és l’únic certamen, però,
que s’està fent per aquestes dates.
Diumenge passat, per exemple,
l’escola Maria Cinta de Súria va or-
ganitzar, per 18è any consecutiu,
una mostra en la qual van partici-
par 17 escoles de dansa de dife-
rents punts de Catalunya. Avui, el
teatre municipal l’Ateneu d’Iguala-
da commemorarà el Dia de la Dan-
sa amb una mostra en la qual hi
haurà més de 12 escoles. 
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Manresa celebra
el Dia de la Dnsa

Alumnes de l’escola Olga Roig en la commemoració del Dia Internacional de la Dansa

FOTOS DE MIREIA ARSO

En la mostra a Manresa es van veure diferents estils de ball

G. A.

Aurèlia Bernabeu, a l’esquerra, i Júlia Isanta, a la dreta



Regió7

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».
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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


         


