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T ots ballem més aviat del
que ens pensem. O al-
menys així ho creia el gran

mestre de la dansa tradicional
catalana, Joan Serra, que va mo-
rir el 4 de juliol passat. El record
del ballarí i coreògraf, que va dei-
xar una gran empremta a tots
aquells que el van conèixer, ha
unit quatre ciutats catalanes per
commemorar el Dia Internacio-
nal de la Dansa.

Ahir Reus, Barcelona, Lleida
i Girona van celebrar l’efemèri-
de amb una ballada col·lectiva
que va retre homenatge a Serra
que sovint deia: «Ballem dins la
panxa de la mare, als braços del pa-
re o caminant amb un amic a la
festa del poble. I ballant expli-
quem els nostres pensaments i,
sobretot, les nostres emocions».
I, de sentiments, ahir a la plaça
del Mercadal se’n van viure molts.

Els pares s’hi van atrevir
Des del rovell de l’ou de Reus,
més d’un miler de persones van
fer el que més els agrada: ballar.
La Coordinadora de Dansa de
Reus, organitzadora de l’acte, va
aplegar els alumnes dels tres cen-
tres que la configuren, l’Escola
de Dansa i Arts Escèniques Ar-
tis-Fraga, la del Centre de Lec-
tura i l’Escola de Dansa Núria Dí-
ez, en un acte que fins i tot va
comptar amb la col·laboració de
les famílies.

No és fàcil moure 1.000 alum-
nes però potser ho és més con-
vèncer els pares per participar
en una ballada com aquesta, i ahir
es va aconseguir. «Alguns pares
han vingut a les escoles a assajar
i d’altres els hem passat el vídeo
a través d’Internet», explicava
Pilar Sanz, presidenta de la Co-
ordinadora de Dansa de Reus. I

dit i fet. En l’actuació final, fills i
pares van ballar junts una core-
ografia elaborada pel mateix Jo-

an Serra que va acabar amb els
riures còmplices d’ambdues parts.

Minuts abans, però, les esco-
les reusenques van oferir un tast
de sis disciplines diferents. Des
de les alumnes d’inici a la dansa
clàssica (que algunes no arriba-
ven als 3 anys i van despertar la
tendresa del públic) fins als ba-
llarins de dansa contemporània,
espanyola, clàssica, jazz, claqué,
hip-hop o funky.

Precisament, segons Sanz, «cal
donar les gràcies a les danses ur-
banes perquè han estat la porta
d’entrada dels nens a les escoles
de dansa». I de fet, en el ball de
hip-hop la presència masculina
era innegable. «I després han co-
negut altres disciplines i s’han
quedat definitivament a l’esco-
la», puntualitzava. Sigui quin si-
gui el sexe dels alumnes, la dan-
sa es troba en una situació privi-

legiada perquè «malgrat la crisi,
les escoles estan plenes».

I ahir es va demostrar. Colors,
riures i alguna cara de vergonya
es van barrejar a la plaça encercla-
da totalment de públic compla-
ent. El missatge en record de Jo-
an Serra, escrit per la seva ger-
mana i llegit pel periodista Josep
Baiges, van acabar de retre ho-
menatge a un home que potser
mai no deixarà de ballar.

‘Ballem dins la panxa de la mare’

Per primera vegada, Reus celebra el Dia Internacional de la Dansa amb Barcelona, Girona i Lleida, a través
d’una ballada multitudinària, i oberta a tothom, en homenatge al desaparegut coreògraf Joan Serra
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❞Pares i fills van ballar
junts durant
l’actuació final en
record al ballarí Serra

Un miler d’alumnes, que portaven samarretes de colors diferents en funció de cada disciplina, van ballar a la plaça del Mercadal. FOTO: ALBA MARINÉ

El president de CiU al Parlament, Jordi Turull, ahir a El Círcol de Reus.
FOTO: ALBA MARINÉ
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Ple en la
conferència de
Jordi Turull
■ El president de CiU al Parla-
ment de Catalunya, Jordi Turull,
va pronunciar ahir a la societat
cultural i recreativa El Círcol de
Reus la conferència ‘Sí, vull vo-
tar. Primera etapa del procés ca-
talà vers l’Estat propi’. La presèn-
cia de Jordi Turull dins del cic-
le que organitza l’entitat va omplir
per complet la sala i va estar
acompanyada pel caracterític
sopar-col·loqui amb la seva as-
sistència.


