
Regió7 DIJOUS, 5 DE FEBRER DEL 2015 41

Cultures
TEATRE | MÚSICA | LLETRES | DANSA | ART | TRADICIONS | CINE | TELEVISIÓ

«TENIR ENCANT» La manresana Olga Roig va obrir el 1970 la seva escola, on moltes noies de la ciutat i de
la comarca han après els fonaments de la dansa clàssica. De les dues joves promeses que actualment té a classe
en destaca una qualitat, de la qual assenyala: «tenir encant no s’ensenya. La tècnica sí que s’aprèn amb el temps» 
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Billy Elliot és una reconeguda
pel·lícula de l’any 2000 dirigida per
Stephen Daldry. Explica com a un
noi d’11 anys, fill d’un miner del
nord d’Anglaterra, la vida li can-
via quan un dia interromp la clas-
se de ballet de la senyora Wilkin-
son. Demostrarà  un gran talent i
lluitarà per un somni que acaba
complint: entra a l’escola del Ro-
yal Ballet de Londres i acaba pro-
tagonitzant El llac dels cignes.

Al Bages, a l’escola de la man-
resana Olga Roig, hi ha dues joves
promeses del ballet que podrien
seguir aquest mateix camí. La
història que més s’assembla a la
de la pel·lícula és la de Guillem
Cabrera, que és de Sant Salvador
de Guardiola i té 11 anys, com el
protagonista. També ja ha estat se-
leccionat per fer una
prova d’accés a l’es-
cola del Royal Ba-
llet de Londres.
Li van detallar per
carta la roba que
havia de portar i qui-
nes posicions de ballet
havia de mostrar, i el 16
de gener es va plantar a
la capital britànica. «Em
van fer fer passos molt fà-
cils, com battements glissés

o diagonals de temps levés. No
buscaven tècnica, sinó expressi-
vitat», explica el jove ballarí. Eren
una vintena a fer la prova: «mai no
havia vist tants nens, perquè aquí
n’hi ha molts pocs», destaca. Es-
pera resposta i, si és positiva,
haurà de fer una segona prova.

Hi ha més competència entre
les noies, perquè són moltes més.
Buscant sobresortir, Maixa Gon-
zalo, de 12 anys i resident a les
Brucardes, ja ha fet diversos cur-
sos intensius. Destaca el d’aquest
Nadal a l’escola del Ballet Rus de
Barcelona, amb Anastasia Du-
nets i Stanislav Belyaevsky de
mestres convidats. El premi va ser
la participació en la funció d’El
Trencanous a l’auditori de Sant
Cugat. «Va ser emocionant sortir
a l’escenari a fer el ball de les xi-
neses, amb perruca, els ulls allar-
gats, el quimono de puntes...», diu.

Tots dos volen ser ballarins
professionals: «almenys provar-
ho». Cabrera afirma que «mentre
ballo no penso en els proble-
mes», i per a Gonzalo dansar «és
relax», tot i que a casa s’ha donat
més d’un cop amb el radiador.
Olga Roig adverteix: «és una car-
rera molt sacrificada, i cal tenir la

sort d’estar en el moment ade-
quat al lloc adequat». 
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Seguint els passos de «Billy Elliot»
Guillem Cabrera, de Sant Salvador, ha estat triat per fer una prova al Royal Ballet de Londres
Maixa Gonzalo, de les Brucardes, ha ballat «El Trencanous» amb el Ballet Rus de Barcelona



Viu a les Brucardes i es-
tudia a l’institut d’Auro

de Santpedor. La van adoptar
a Rússia, on els van dir que li
aniria bé fer gimnàstica o ba-
llet. «A la mare li agrada més
el ballet», i dansa des dels 3
anys: «em relaxa, no sé què
faria sense ballar». Va comen-
çar a l’escola de Julieta Soler i
es va passar a la d’Olga Roig,
on va tres cops a la setmana.
Els dissabtes assaja amb el
Tour Jove Ballet, a Barcelona.
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MAIXA GONZALO
LES BRUCARDES, 12 ANYS

Tenia 3 anys quan va
dir: «mama, apunta’m a

ballet». Els primers passos els
va fer al ballet de la Joviat.
Però aviat va buscar més per-
feccionament a l’escola d’Olga
Roig, on encara va a classe, els
dilluns, dimecres i divendres.
Els dissabtes es desplaça a
Barcelona, per assajar 5 hores
i mitja amb el Tour Jove Ballet.
Fan ballet clàssic i contempo-
rani. Actualment estudia a l’es-
cola Paidos, a Sant Fruitós. 
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GUILLEM CABRERA
ST. SALVADOR DE GUARDIOLA, 11 ANYS
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DUES PREDECESSORES

La santfruitosenca Alba
Nadal, de 29 anys, es va

iniciar en el món de la dansa als
4 anys, a l’escola d’Olga Roig. Als
12 anys va anar a viure a Ma-
drid, per estudiar a l’escola de
ballet de Víctor Ullate. Posterior-
ment la van becar per un any a
la Royal Ballet School de Lon-
dres, on va acabar als 18 anys.
Va trobar feina al Royal Danish
Ballet de Copenhaguen. Fan gi-
res als Estats Units, el Japó...

<

ALBA NADAL
BALLARINA DEL ROYAL DANISH BALLET

La callussenca Estel Toma-
sa, de 15 anys, estudia

quart d’ESO i quart de dansa
clàssica a l’Institut del Teatre.
Això li permet dedicar els matins
a l’estudi i les tardes a ballar.
Fins a fer aquest pas, que l’ha
obligat a viure a Barcelona, estu-
diava al Mig-Món de Súria i conti-
nuava les classes amb Olga Roig.
A més, ja havia dansat un parell
d’anys amb el Jove Ballet de Ca-
talunya, amb seu a Mataró.
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ESTEL TOMASA
ALUMNA A L’INSTITUT DEL TEATRE

ARXIU PARTICULAR ARXIU PARTICULAR

EL DOCUMENTAL DEL MES

Paral·lel 40 i Cineclub Manre-
sa presenten el nou Documen-
tal del mes, Mercedes Sosa, la voz
de Latinoamérica. Es tracta d’u-
na producció argentina que es
projectà a la darrera edició de
DocsBarcelona. La sessió d’a-
vui té la col·laboració de l’Asso-
ciació Cultural Argentina de
Manresa.

Mercedes Sosa (1935-2009)
s’erigeix en un dels mites de la
cultura popular d’Amèrica del
Sud, i en un dels paradigmes de
la cantautora compromesa.
Aquesta cantant argentina uti-
litzà la música com a mitjà d’ex-
pressió d’unes idees combatives
i sempre s’alineà amb les causes
dels desheretats. La seva actitud
ètica li va comportar el rebuig
dels intransigents; patí amena-
ces de mort; i s’exilià del seu país
quan els militars imposaren un
règim totalitari.

El seu fill, Fabián, esdevé el fil
conductor d’aquest llargmetrat-
ge, que suposa una aproximació
molt  completa a la figura crea-
tiva i humana de la Negra Sosa.
Les entrevistes a les persones
que millor la van conèixer (fa-
miliars, amics, companys de
professió) s’entrellacen amb
imatges d’arxiu que comprenen
actuacions i declaracions de la
llegendària artista. El resultat fi-
nal és una radiografia canònica
que, tot respectant una estruc-
tura clàssica del cinema docu-
mental musical, sap copsar no
només l’essència de la protago-
nista, sinó l’esperit agitat, sagnant
i apassionat de l’època que li va
tocar viure. La història individual
i col·lectiva es fusionen en un co-
llage intens, emotiu  i dotat d’un
indubtable valor testimonial.

Rodrigo H. Vila, productor i re-
alitzador argentí especialitzat
en documentals,  signa aquest
retrat  exhaustiu, proper i gaire-
bé definitiu que constitueix una
obra imprescindible per als in-
condicionals dels cantautors, i
que és molt recomanable per a
la resta.
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El retrat de
l’esperit agitat 
de la cantautora
compromesa
Mercedes Sosa

LA PEL·LÍCULA

TÍTOL: «Mercedes Sosa. La voz de
Latinoamérica»  DIRECCIÓ: Rodrigo
H. Vila  LLOC: Auditori de la Plana
de l’Om  HORA: 20 h  PREU: gratuït


