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La jove ballarina Àfrica Manils, deixeble de Carme Mecho, amb dues alumnes, a la nova escola La Nau del carrer de Sant Oleguer

Les deixebles de Carmen Mecho 
creen la nova escola La Nau
Àfrica Manils pren el relleu de Color Dansa, que va tancar fa un any

Deixeble de la 
llegendària Vagànova, 
amb qui a mitjan segle 
XX va compartir cursos 
a Londres i Berlin, 
Carmen Mecho va fer 
escola a Sabadell. I 
el seu llegat segueix 
viu. Àfrica Manils, una 
de les seves darreres 
alumnes, ha creat un 
nou centre: La Nau.

JOSEP ACHE

El centre és al mateix local 
del carrer de Sant Oleguer, el 
del 120-122 en concret, on 
fins el ju lio l de l’any passat hi 
va funcionar durant vuit anys 
la seu sabadellenca de Color 
Dansa, que a més compta

El pintor Isidre Manils 
comparteix espai amb la dansa

■Espero que La Nau vagi 
molt bé com a acadèmia 
de dansa, i que aviat em 
facin fora-, diu amb evident 
ironia el pintor Isidre 
Manils. Comparteix el local 
del carrer de Sant Oleguer 
perquè la ballarina Àfrica 
Manils és filla seva i, com 
és d’entrendre, vol que 
prosperi. Però no només 
per això es declara 
encantat amb el lloc. «És el 
millor taller que he tingut 
mai», diu al cap de més de 
quaranta anys de viure de 
la pintura i de les classes a 
l’Escola Massana. on 
s’acaba de jubilar.

i

L'estudi del pintor Isidre Manils, al mateix local de La Nau

amb companyia pròpia. Ara 
s ’ha concentrat al centre que 
té a Sant Cugat on. a més, la 
companyia és resident al Tea
tre Auditori. Però el buit deixat 
a la ciutat no ha durat ni un 
any.

Àfrica Manils, que va ser pro
fesora de Color Dansa, s ’ha 
fet càrrec del local i hi ha creat 
la seva pròpia escola. La Nau. 
Però com Silvia Calvo, que fa 
fundar i dirigir Color Dansa a 
Sabadell, aquesta jove balla
rina prové de l’enyorada aca
dèmia que Carmen Mecho va 
regentar durant dècades en 
un pis del carrer de Sant Pau. 
L’esfondrament del pis va pro
vocar que la històrica mestra 
deixés de donar clases a Sa
badell.

«Jo hi era, quan el pis es va 
enfonsar-, recorda Àfrica Ma
nils. Com tantes condeixebles 
seves, va continuar els estu
dis al Conservatori de Dansa 
de l ’Institut del Teatre de Bar
celona. hereu d ’aquella Escola 
del Liceu que des de mitjan 
segle XIX va sobresortir entre 
les més importants d ’Europa. 
La dels Camprubí, Ricard Mo- 
ragues o la Pàmies, aclamats 
al Marinski de Sant Petersburg 
o a l’Òpera Garnier de París.

En l'esco la  dels c làssics

Com a professional, Àfrica 
Manils ha format part de la 
companyia del Liceu, sota 
la direcció de Ramon Oller. I, 
com a coreògrafa, va dirigir la 
versió de La boite a Joujoux de 
Debussy que fa dos anys va 
programar L'Auditori de Barce
lona. En el ballet contempora
ni va ser resident a l'Estruch. 
on junt amb Blanca Noguerol 
va crear i estrenar l ’espectacle 
Effekten a l’Estudi.

Fidel al llegat de Carmen Me
cho, a La Nau només es donen 
classes de dansa clàssica, 
espanyola i contemporània. 
Com a col·laboradores, Àfri
ca Manils compta amb Belen 
Guitart, deixeble de Magrinyà i 
la Maleras, les últimes grans 
figures del Liceu, i de Carolina 
Garcés. «I a més», destaca la 
ballarina, *a La Nau també hi 
ha posat l'estudi el pintor Isi
dre Manils», el seu pare. De 
Degas a Clarà, la plàstica i el 
ballet s'avenen, en efecte ■

Concierto de Vocaloid 
con cantantes virtuales

REDACCIÓN

Como previa de la jornada 
Otaku del 24 de julio, el cen
tro cívico de Arraona-Merínals 
acogió el pasado jueves un 
aperitivo del concierto virtual 
de música japonesa con holo- 
gramas creados con las tecno
logías VocaloidS y MMD.

Un grupo de fans de la cul
tura japonesa, algunos disfra

zados al uso, asisistieron a la 
previa en la que ‘cantaron’ con 
voces sintéticas Miku Hatsune. 
Kaito o Meiko, entre otras.

Aunque en Japón estos even
tos son multitudinarios y efec
tistas, los limitados recursos 
y presupuesto del grupo local 
explican que la acción fuera 
más una proyección de vídeos 
de animación a ras de suelo 
que un ‘concierto’ en sí ■
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Imágenes proyectadas de las cantantes virtuales y un grupo de seguidores bailando


