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CULTURES 

L’artista bagenca Antolina Vila-
seca presenta la sèrie de linogra-
vats titulada Centres en l’exposició
col·lectiva que se celebra durant el
mes d’agost al Centre Català d’A-
sunción (Paraguai). Al costat d’o-
bres de creadors de la talla de Tà-
pies, Tharrats, Arranz Bravo, Grau
Garriga i Joan Montcada, la sant-
vicentina mostra unes peces de
56 x 65 cm realitzades amb un in-
tens contrast dels blancs i els ne-
gres que generen un notable im-
pacte visual.

La mostra Catalunya, sempre vi-
va commemora el centenari del
Centre Cultural de la capital para-
guaiana –fundat el 1914 per una
dotzena de catalans– i reuneix el
treball d’artistes que han conreat
la pintura, el gravat, el vídeo i la ce-
ràmica. Comissariada per Marta
Montcada, l’exposició té l’objectiu
de fer visible el talent català al
país sud-americà en algunes dis-
ciplines de l’ampli ventall de les
arts. La Generalitat i el Reial Cer-
cle Artístic de Barcelona donen su-
port a la iniciativa juntament amb
administracions locals.

Antolina Vilaseca es va especia-
litzar en el camp del gravat a la Uni-
versitat de Barcelona. La seva obra
gràfica comprèn un notori ventall
de tècniques, amb esment per als
linogravats i l’experimentació amb
tècniques additives i textures. L’ar-
tista de Sant Vicenç de Castellet ha
exposat a l’estranger en diverses
ocasions: la seva creació s’ha po-
gut veure a Argentina, Mèxic, Su-
ïssa, Rússia i Itàlia, entre d’altres pa-
ïsos, i ara s’exhibeix per primer cop
al Paraguai. L’any 2003, Vilaseca va
obtenir un premi en el prestigiós
d’obra gràfica International Grap-
hic Biennial de la ciutat de Novo-
sibirsk (Rússia).
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La creadora santvicentina
mostra a Asunción una sèrie
de gravats en una mostra
amb peces d’autors catalans



L’artista Antolina
Vilaseca exposa
la seva obra al
Centre Català
del Paraguai

Bataller al parc de Puigterrà, on acostuma a anar a passejar i a desconnectar

SALVADOR REDÓ

«Em preparo per ballar el part, que és
com el final d’un procés creatiu, no?»

La ballarina i professora de dansa manresana espera per al mes de setembre el seu primer fill

om si es tractés d’una
actuació, dedica el que
queda d’estiu a pre-
parar el naixement del

seu primer fill, l’Aram. «És com el
final d’un procés creatiu i em pre-
paro per ballar el part, per donar la
benvinguda al meu fill  ballant».
D’aquesta manera viu, la ballarina
i professora de dansa manresana
Laura Bataller, el seu darrer mes
d’embaràs. I ho fa en plenes va-
cances d’estiu. 

Acaba de tancar un curs molt in-
tens i ple de projectes. Ha compa-
ginat les classes a l’Escola de Dan-
sa Olga Roig, on es va iniciar com
a ballarina i on actualment fa de
professora, amb la participació al
projecte Fem Dansa, del servei
educatiu del Kursaal. També ha
tancat el tercer curs del projecte
Balla’m CI, on es formen joves
ballarins de la Catalunya Central.
Tot plegat, relacionat amb la do-
cència. «La dansa és el meu mitjà
d'expressió però la part docent és
la que més m'agrada. És molt agra-
ït veure els alumnes com van crei-
xent tècnicament, emocionalment
i personalment», assegura. 

A la ballarina manresana li agra-
da molt investigar amb el cos «és
una cosa que ens acompanya tota
la vida i a les classes de dansa els
alumnes aprenen la part sistèmi-
ca i disciplinada però també hi ha

el contrapunt del moviment i l’ex-
pressió perquè a la vida normal te-
nim el moviment molt inhibit i la
dansa et dóna aquest espai de lli-
bertat». Segons Bataller, ballant, els
alumnes «troben connexions amb
els seu cos i es coneixen més. Po-
sen consciència en el seu cos i en
la seva manera de moure’s per la
vida. Tot això els ajuda tant si vo-
len ser metges, jardiners o pastis-
sers, no cal que siquin ballarins. Se-
gur que alguna cosa quedarà».

Un cop tancat el curs, la pro-
fessora de dansa manresana es
pot dedicar al 100% a viure el dar-
rer mes d’embaràs. Entre classes de
prepart i matronatació, dedica el
temps lliure que li queda a fer es-
capadetes i trobades amb amics i
amigues. Són coses que no pot fer
durant el curs i confessa que «du-
rant l’estiu sóc molt buscadora de
la meva gent». Amb el permís de la
dansa, la seva gent i el contacte
amb la natura són dues de les se-
ves passions, per aquest motiu,
quan pot (sigui hivern o estiu)
s’escapa al parc de Puigterrà, un
lloc que li permet «desconnectar
de la ciutat».

Actuacions ‘efímeres’
Laura Bataller, que viu la dansa
amb molta intensitat, compagina
la seva faceta de professora de
dansa amb la de ballarina profes-
sional. Fa actuacions que ella con-

sidera «molt efímeres perquè sur-
ten i queden allà per a les persones
que hi ha. Les actuacions més tre-
ballades les deixo per als meus
alumnes amb els festivals i els fi-
nals de curs». La majoria de les se-
ves creacions estan basades en la
improvisació, que «m’agrada per-
què es basa en el present, tant si
ballo amb músics com jo sola». Ba-
taller acostuma a ballar en pro-
jectes d’artistes de diferents disci-
plines i l’hem vista acompanyar la
presentació d’exposicions d’artis-
tes com Roser Odúber o Lourdes
Fisa o amb la cantant Celeste Alías.
Això li permet expressar el que sent
en cada moment, una manera
que té d’entendre el món des que,
a només quatre anys,  «vaig obrir
una porta, vaig  sentir un piano i
vaig decobrir la dansa». I la dansa
ja no la va deixar anar o ella no va
deixar anar la dansa fins que als 13
anys va prendre la «decisió ferma
de ser ballarina perquè em vaig
adonar que formava part de mi. La
dansa em va trobar». 

Ara per  ara, a nivell artístic, no
té cap projecte previst «no em cri-
da res ara, però tinc moltes coses
al calaix de sastre d’on sempre
pots anar tibant. Aquests dies em
dedico a «escoltar-me i a preparar-
me per al que em ve». Cal estar a
punt per ballar el ball que, segu-
rament, serà el més important de
la seva vida. 
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LAURA BATALLER BALLARINA

 Un llibre: Momo, de l’escriptor
Michael Ende.

 Una cançó: Animal, d’Albert
Palomar. La trobo molt adient per
al moment que estic vivint

 Un lloc de vacances:
Formentera. És un lloc on em
puc sentir en pau i tranquil·litat.
Si pot ser, fora de temporada.

Laura Bataller (Manresa,
1975). Ballarina i profes-

sora de dansa. Es va iniciar al
món del ball a a l’Escola de Dan-
sa Olga Roig de Manresa i pos-
teriorment va fer la carrera de
Dansa Contemporània i Coreo-
grafia a l’Institut del Teatre. Ac-
tualment, és professora a l’Esco-
la de Dansa Olga Roig i coordi-
nadora del projecte Balla'm CI,
que ara ha finalitzat el tercer
curs. També ha participat al pro-
jecte Fem Dansa promogut pel
teatre Kursaal. Compagina la
docència amb les actuacions en
projectes personals i col·lectius
amb artistes de diferents disci-
plines creatives.
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Linogravat titulat «Dona-peix»
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