
Laura Bataller compareix a l’en-
trevista amb l’Aram a coll, el seu
primer fill, que nomes té tres me-
sos d’edat. 

De petita ja volia ser ballarina?
Als quatre anys.
Com ho sap?
Perquè era l’edat que tenia el dia

que la mare em va deixar en una
cadira mentre canviava el meu
germà, al Judo, i jo  vaig sentir una
música de piano i vaig voler saber
d'on sortia. I tot i que sóc poruga,
vaig anar fent, anar fent, vaig ob-
rir una porta i patapam!, se'm va
obrir un món. Allà em van quadrar
coses. 

Als quatre anys.
Sí, vaig obrir discretament aque-

lla porta i al darrere hi feien dan-
sa. Hi vaig treure el nas, vaig seu-
re i em va agradar. Als quatre anys
no entens gaires coses però vaig
entendre que allò m'agradava i
vaig demanat d'anar-hi. En tinc la
memòria molt viva. 

I la hi van apuntar.
Vam haver d'esperar una mica,

però al final, cap dins, a les mans
de la Montse Clarena. Després, cap
als sis anys, vaig tocar la gimnàs-
tica esportiva, però vaig tornar a la
dansa perquè el meu camí era
allà. Hi havia més poesia. 

Perquè vostè té un tempera-
ment poètic.

Si més no, artístic. Em tiba que
la bellesa s'hi remeni, que les
emocions hi tinguin alguna cosa a
dir, que els sentiments hi siguin
presents. En un esport hi són pre-
sents, és veritat, però això ho he
après de gran. De petita veia més
la part de competició.

Ha triat el parc de Puigterrà per
a les fotos.

És una escapada al mig de Man-
resa. La veritat és que visc a sota i
és un moment, una passejada que
ve de gust. 

Quan va decidir que la dansa
no només li agradava sinó que vo-
lia que fos la seva vida?

La decisió ferma la vaig prendre
caps als tretze anys. Omplia mol-
tes hores de la meva agenda. Hi
anava en sortir de col·legi, els dis-
sabtes si podia... En el camp artís-
tic també feia dibuix i ceràmica,
però expressar-me amb el cos era
el que em tibava molt. Va ser una
decisió interior que de mica en
mica va anar sortint cap a fora; va
anar creixent.

I a casa seva què li van dir?
Que no era pas una carrera! No

se'ls va posar gaire bé però ho
vaig anar fent, vaig completar la se-
cundària sense deixar la dansa, i
tampoc quan em vaig posar a tre-
ballar. No em sentia atreta per
cursar cap carrera. I als 22 anys vaig
fer les proves d'accés a l'Institut del
Teatre. Per edat estava fora de ter-
mini però em van agafar. Ens vam
presentar uns 150 per a una quin-
zena de places, i vaig passar. Això
em va reafirmar que podia fer-ho,
que els somnis, si els encamines
bé, si escoltes el que vols ser, si tre-
balles per poder-ho ser, són pos-

sibles. Demana esforç i sacrifici, tot
i que jo sempre he mirat de no ha-
ver de deixar res i gaudir de tot.

No ha estat ballarina de com-
panyia de dansa clàssica.

A l'Institut del Teatre vaig entrar
directament a dansa contempo-
rània i coreografia, perquè el meu
físic no és el més adequat per a la
dansa clàssica. Hi havia altres
companyes que s'assemblaven
més que jo a l'arquetip. Però a
més a més expressar-me amb
dansa contemporània permetia
canalitzar millor tot el que em
bullia per dins. Però al mateix Ins-
titut vaig veure que més que a
dintre de l'escenari, m'agradava es-
tar a fora, i que m'agradava molt la
transmissió de coneixements.
Quan has entès una cosa, poder-
la transmetre. La docència em ti-
bava i l'Olga Roig em va donar l'op-
ció i tot va anar quadrant per des-
cobrir aquest món d'ensenyar,
que et fa créixer com a persona. Hi
vaig començar als 23 anys i enca-
ra hi sóc. 

Deu haver passat un munt de
mainada per les seves mans.

Per les mans i pel cor. Mainada
i famílies, perquè molts hi han
anat perquè els hi han portat, i lla-
vors en poden treure coses dife-
rents: un en traurà un coneixement
tècnic, l'altre un de creatiu, i un al-
tre no en traurà res però al cap de
dos anys es recordarà de vivències
concretes que va tenir, i encara un
altre no es recordarà de res però
gràcies a haver-ho fet caminarà
més dret i no s'entrebancarà.

Haver estudiat dansa de petit,
encara que després no se segu-
eixi, què aporta?

Consciència del propi cos, segur.
I a nivell inconscient, un saber
fer, saber-se moure. I fins i tot una
capacitat d'apreciar la dansa en-
cara que no t'hagi agradat practi-
car-la.

Com està el tema de nens i
nenes?

Molt antiquat. Encara hi ha
moltes més nenes. Però els nens
que hi ha ho tenen molt clar, són
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Laura Bataller Arola
Ballarina i professora de dansa. Manresana filla i néta de manresans, va néixer a la ciutat un dia de primavera del 1975 i als quatre anys ja
va dir que volia ballar. Des de llavors no ha parat. Un dia va decidir que s’hi volia dedicar amb la màxima plenitud possible, i ara és professora
però també directora d’un grup de joveníssims ballarins, Balla’mCI, a banda que periòdicament balla les seves produccions.

Tothom té el que es mereix?
Tenim el que demanem.
Quins són la seva millor qua-

litat i el seu pitjor defecte?
Saber esperar. I la confusió, el

dubte.
Quina part del seu cos li agra-

da menys?
La part de darrere del cap.

Quants diners són un bon sou?
No m’agraden els diners.
Quin llibre li hauria agradat

escriure?
Oceà, d’Alessandro Baricco.
Una obra d’art?
La natura.
En què es considera experta?
A badar.

Déu existeix?
Dins de cada partícula.
Què s’hauria d’inventar?
El teletransport.
Quin personatge històric o

de ficció convidaria a sopar?
Charles Chaplin.
Un mite eròtic?
La realitat els ha fet caure tots.

Acabi la frase: la vida és...
Un miracle.
La gent, per naturalesa, és

bona, dolenta o regular?
Boníssima, tot amor.
Tres ingredients del paradís?
Pau, bellesa, compartir-ho.
Un lema per a la seva vida?
Suau i amb amor.R
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ELS 4 CANTONS

INSEPARABLES

DE LA MÀ DEL PARE. El seu
objecte inseparable va ser durant
molts anys un anell ple de significat,
però amb el temps es va anar
espatllant i al final va haver de
renunciar-hi. Però com que un clau
en treu un altre, va passar que
llavors el seu pare li va fer,
artesanalment, aquestes arracades,
i les hi va regalar justament pel
naixement de l’Aram, el seu fill.



MANRESA

Xavier Domènech

«Hi ha moments en què veig com totes les 
coses que ens envolten es mouen dansant»

 LA CONVERSA

Regió7DIUMENGE, 14 DE DESEMBRE DEL 201414

DG
Viure diumenge

GASTRONOMIA
Peixos perillosos
L’escórpora i el cap-roig tenen unes espines molt doloroses si es claven, però la
seva toxicitat desapareix en coure’s  19

VIURE AMB ESTIL
La casa és una càlida llar
Els mesos més freds conviden a omplir l'habitatge de catifes toves, mantes
vellutades, coixins, llums tènues, sofàs confortables i espelmes per tot arreu  18



molt forts perquè trien en condi-
cions adverses. Són valents i tren-
quen esquemes personals, fami-
liars i socials. I és així com es fa, des
de cada individualitat.

A les escoles de dansa sobretot
hi van noies, però quan es forma
un cercle de breakdance al carrer,
gairebé tot són nois. Per què
aquests nois no són a les escoles?
Per què no hi ha més noies fent
això?

Són dues branques molt dife-
rents, l'acadèmica i les danses ur-
banes. Són llenguatges que per la
forma de transmetre's han arribat
més fàcilment a les unes o als al-
tres. Però la dansa està sent molt re-
ceptiva a aquestes noves formes,
beu de les diferents fonts. Es de-
mana que la gent estigui oberta a
noves tendències i llenguatges.

Vostè ensenya però també ha
fet les seves produccions, ballant
o en tasques de direcció. Què va
ser el primer que va fer?

A fora de l'Institut? Un muntat-
ge amb la Mireia Romero, manre-
sana, per la Festa Major Alternati-
va, quan de dansa contemporània
no se'n veia gaire. Va ser força
màgic. M'agrada crear coses efí-
meres, per a un sol dia. 

Una part important de les seves
energies l'ha destinat al projecte
Balla'mCI.

Tant la Núria Ros com jo veiem
la necessitat de crear una compa-
nyia jove d'aquestes característi-
ques. Els nens i les nenes cada ve-

gada estaven més preparats, els
agradava més ballar, els agradava
passar-hi més hores, i en canvi
les seves activitats del cap de set-
mana no tenien gaire a veure amb
la dansa. I hi havia algun grup

que s'estava començant a formar
en altres llocs de Catalunya. La idea
era fer alguna cosa que tècnica-
ment els pogués  ajudar a formar-
se una mica més i que poguessin
passar els dissabtes d'una altra
manera. I vam dissenyar i engegar
el projecte. El vam obrir a la Cata-
lunya Central perquè no era una
cosa només d'escoles. L'altre pro-
jecte que existia era a prop de
Barcelona, lluny per a molta gent,
i volíem donar opcions de desco-
brir la dansa des de diversos an-
gles, perquè els nens i nenes tre-
ballen en clàssica i contemporània,
poden veure com es munta una es-
cenografia en cas que n'hi hagi, si
s'han d'enregistrar veus, la inter-
relació entre els diferents aspectes
d'un espectacle, com es treballa un
repertori... Tenen accés a altres
coneixements que dins l'escola
no són fàcils perquè arriben des-
prés del col·legi, sovint cansats i
marxen encara més cansats, tots ti-
bant hores del rellotge. I a Ba-
lla'mCI vénen els dissabtes, només
vénen a fer això, estan més des-
cansats, hi ha un altre resultat.
Realment tenen ganes de fer-ho,
perquè si no tampoc no aguanta-
rien. És un grup obert de gent
jove, que saps que d'un any per l'al-
tre uns marxaran i altres arribaran,
i has d'estar molt oberta que pas-
sin coses, que tinguin noves ex-
periències i fins i tot que puguin
demanar-les. Si demanen anar a
concursos, encara que a mi no

m'agradi gaire, es tracta d'acom-
panyar-los en aquest procés per-
què hi estiguin còmodes i no hi
hagi traumes, encara que sigui
una vida dura i sacrificada.

Si els ho explica així...
Però per mal que et facis, per

blaus que et surtin, per llagues
que se't facin als peus... sempre hi
ha la part bona.

Manca sensibilitat per la dan-
sa al sistema educatiu?

Depèn del mestre i l'escola, però
la mancança és més general. Cul-
turalment manca una noció de la
dansa i que el seu llenguatge esti-
gui a l'abast de tothom, perquè tots
ens movem i com més conscièn-
cia en tens millor és per al teu cos.
Però la tria de cada ensenyant és
molt individual. Abans es feia gim-
nàstica sueca, després es va passar
a l'educació física i potser un dia
s'ajuntarà tot.

A la tele, com a mínim en obert,
no hi ha programes de dansa.

Aquí, no; a fora, segur. Ara es co-
mencen a transmetre ballets i òpe-
res en directe als cinemes, i pots
anar al Bages Centre a veure en di-
recte un producció del Royal Ballet.
Ens hem de fixar més en els pro-
gressos que en les travetes, que ens
en fan tres mil, començant pels es-
tudis ara són reglats i ara no. Però
el dia a dia és una altra història, tots
ens movem i tots caminem, i en un
pas hi ha una coreografia sense
que ningú se n'adoni. És com et
mires el món: ballant o  no.

Expliqui'm la diferència.
Hi ha moments en què totes les

coses que ens envolten, des del cot-
xe que frena fins a la senyora que
parla o la finestra que s'obre, totes
aquestes coses formen una co-
reografia, es mouen dansant. I és
un escenari quotidià.

Hi ha una manera de mirar la
vida en què s'aprecia la dansa,
que altres no veiem?

En tot cas jo la hi veig. Un pin-
tor hi veurà quadres; un fotògraf,
fotografies, i un escriptor, escenes
o relats. 

Si hagués fet una altra carrera,
vostè hauria estat una persona
molt diferent?

Sens dubte, perquè una altra ac-
tivitat implicaria un altre entorn de
persones que he conegut i m'han
enriquit, que m'han ensenyat.

Què diria a una família a qui un
fill els diu que vol ballar?

Que el deixin fer, perquè quan
tries una cosa tens la força per ti-
rar-la endavant. Tenir un focus és
una motivació molt forta, i mentre
es té es viu molt intensament.
Qualsevol cosa que aprenem ens
fa sentir més satisfets i això provoca
més benestar i estar més bé amb
un mateix.

Es veu amb aquest esquema de
vida durant molts anys més?

Estic molt oberta que la vida em
porti. De vegades la vida parla
molt [ho diu amb una llambrega-
da a l’Aram], i val la pena saber es-
coltar-la.
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 LA CONVERSA

La Laura amb el seu fill Aram, al parc de Puigterrà, de Manresa, un lloc al qual li agrada anar. La seva obra d’art preferida, diu, és la natura

REPORTATGE GRÀFIC DE SALVADOR REDÓ

SIS FRASES

Als quatre anys vaig seguir
una música, vaig obrir una

porta, vaig entrar en una sala on
feien dansa i se'm va obrir un món»

Em tiba que la bellesa s'hi
remeni, que les emocions hi

tinguin alguna cosa a dir, que els
sentiments hi siguin presents»  

Vaig veure que m'agradava
molt la transmissió de

coneixements. Quan has entès una
cosa, poder-la transmetre»  

De dansar se'n treu una millor
consciència del propi cos, 

això segur. I a nivell inconscient, 
un saber estar, saber-se moure»

Tots ens movem i tots
caminem, i en un pas d’una

persona hi ha una coreografia
sense que ningú se n'adoni»

Els nens que aprenen dansa
ho tenen molt clar, són forts,

trien en condicions adverses. Són
valents i trenquen esquemes»

«

«
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«

«

«
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a no se’n troben, de cotxes amb
l’adhesiu de Sant Miquel del Fai.
Què se’n deu haver fet, dels cot-
xes? I dels adhesius? Va haver-hi

una època daurada del «renaixement» d’a-
quest país en què no eres ningú si no eres
viatjat i no havies anat, com a mínim, a Sant
Miquel del Fai. O si no hi anaves, t’enganxa-
ves l’adhesiu al cotxe i et feies el llest.  Era tot
plegat molt catalagresc. Recordo que l’adhe-
siu, allargassat, duia incorporades les 4 bar-
res de la senyera. Tot un atreviment per l’è-
poca. De petit hi devia anar però no me’n re-
cordo. Només recordo que, els diumenges,
molts dels vehicles domingueros que s’ador-
mien davant del nostre a les carreteres du-
ien, quasi tots, al vidre del darrere un coixí
de puntes i un adhesiu de «Sant Miquel del
Fai». Eren tan lents que ho podies llegir tot.

Ara fa uns anys –ho confesso– hi vaig
anar i recordo clarament quatre coses:
que em va costar trobar-ho (saben ex-
actament on és Sant Miquel del Fai
sense buscar-ho al mapa?), que em

va costar un colló de mico aparcar i que fe-
ien pagar per entrar. Va ploure i l’excursió va
durar poc. I per què els explico això tan res-
closit de l’adhesiu de Sant Miquel del Fai? Ah
sí, perquè és de la mateixa generació de l’ad-
hesiu del «Manresa Cor de Catalunya», que
aquesta setmana ha reaparegut a Manresa.  
A l’època, si volies dur enganxats els dos ad-
hesius al vidre del cotxe… t’havies de canviar
el cotxe. L’Ajuntament ha tret la pols al «Cor»
i l’ha presentat esferificat de nou en societat.
Ja se sap que Manresa fa temps que busca
conèixer-se i posar-se mots a si mateixa i que
les múltiples campanyes plenes d’eslògans,
lemes, logos i altres que s’han fet durant els
darrers 30 anys han estat més aviat un fracàs
estrepitós. Una darrera de l’altra. L’alcalde-
doctor Junyent s’ha tret del barret un cor que
s’havia enterrat-amagat dins un calaix i amb
un cop de desfibril·lador l’ha posat en marxa
i al carrer. Serà aquesta la bona?  Sí, però no.
Manresa no necessita (només)  un lema, ne-
cessita un discurs. Primer per emmirallar-se,
reconèixer-se i agradar-se i després per pro-

jectar-se. Tant de bo que les infal·libles po-
tencialitats vitals del cor –justament avui po-
tenciadíssimes fins a l’enèsima potència
amb la necessària i exemplar La Marató de
TV3 dedicada a les malalties del cor, tru-
quin!– serveixin per desfibril·lar convenient-
ment una ciutat mancada de reg de moltes
menes. 
Si van a Sant Miquel del Fai, comprovaran
que més enllà dels adhesius gastats pel sol
que duien els Seat 600 i els 850, allà ara tot
ho han modernitzat i l’entorn els raja. No
miren pas enrere. Espero que el «Manresa,
cor de Catalunya» no sigui només un bypass
vintage sinó el desfibril·lador definitiu de
regs obturats. I, posats a reactivar, m’ha que-
dat el dubte de si hi ha més coses guardades,
com el cor, als calaixos de l’oblit de l’Ajunta-
ment. Treguin-ho tot sense por ara que tot fa
falta.   
Ah!, si això del cor falla, aviso, jo ja en tinc un
de pensat, d’eslògan, lema i tot plegat, que
potser sí que seria el definitiu. El guardaré
en un calaix. 

J

Pep
Garcia

PROMOTOR I GESTOR CULTURAL
pep@lageneralsl.com 

@peplageneral

alga'm déu quin cristo s'ha muntat a Te-
rol, i tot perquè la nostra sor Lucía Caram
no és sant de la devoció del bisbe tero-
lenc, Carlos Manuel Escribano, que no ha

volgut beure el calze que li ha presentat la Germandat
de Jesús de Natzaret en proposar-li la clarissa argenti-
nomanresanaculé com a pregonera de la Setmana
Santa. Els de l'esmentada confraria han posat el crit al
cel i no comprenen com el bisbe els ha pogut sortir
amb aquest ciri tan trencat que els ha fet caure l'àni-
ma als peus. Consideren que no té perdó de Déu ve-
tar algú que, com sor Lucía, es dedica amb cos i àni-
ma a fer d'àngel de la guarda dels més necessitats. Pel
que es veu, al bisbe no hi ha Déu que el faci baixar del
burro. Ni amb l'amenaça de fer-li creu i ratlla, ja que si
la decisió final del prelat va a missa, els de la German-
dat faran campana dels actes institucionals de la Pas-
qua i dimitiran com a vocals de la junta de german-
dats. Davant d'aquest sacramental, el president de la
junta, un escolà d'amén, s'ha fet l'angelet i troba rao-
nable que els processonaires proposin i el senyor bis-
be disposi. Però els natzarens, que no estan disposats
a combregar amb rodes de molí, reclamen explica-
cions al bisbe. I el bisbe, que sap llatí, només respon:
«ora et labora». I mentre va fent vida contemplativa,
el patriarca pensa que la millor de les processons és
aquella que va per dins, i s'aplica ell mateix aquella
recomanació de silenci mediàtic a què va ser convi-
dada sor Lucía pel govern fa unes quantes setmanes,
després d'aparèixer en un programa de televisió i
qualificar el president de govern d'ànima de càntir.
Quina creu, tot plegat! Que Déu em perdoni, però
amb aquesta política de campanar en el pecat troba-
ran la penitència aquells  que volen fer-nos passar els
amants de Terol per un parell de rose-
gaaltars que han fet Pasqua abans de
rams.    

V

Massa cera per
tan poca llum

Jordi Estrada
FILÒLEG
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DESCANSOS DOMINICALS

JOUR/NUIT
Una imatge de França d’ara
farà molts anys. Imagino que
de vegades les coses
escrites semblen més clares.  



MIRARSO B

per Mireia Arso
FOTÒGRAFA
marso@regio7.cat

Jo també he anat a Sant Miquel del Fai


