
Amb una mica de retard, Man-
resa va celebrar ahir el Dia de la
Dansa i va omplir la plaça de Sant
Domènec amb la participació d’u-
na desena d’escoles de la comar-
ca. Malgrat que les coreografies de
la tarda van atraure molt públic, la
part reservada, al matí, a les clas-
ses obertes a tothom, continua
sense tenir gaire atracció. Per això
l’organització es planteja canviar el
format de cara a edicions vinents,
no suprimint aquesta part, sinó ob-
rint una mica més aquestes clas-
ses: «ens venen persones que no
tenen tanta tècnica, i per tant hau-
rem de fer classes més creatives, no
tan tancades», va assegurar Paqui
Borja, de la Dansa-Escola Joviat. 

Durant tot el matí es van fer clas-
ses de diverses modalitats. A la pla-

ça de Sant Domènec va tenir lloc
una classe de dansa juvenil, per a
nens de  a  anys, seguida d’u-
na classe de dansa creativa, per als
més petits. El professor Rodolfo
Castellano va oferir una sessió de
ballet clàssic de nivell avançat.

Paral·lelament, a la plana de
l’Om, la professora Gemma Pera-
miquel va impartir una classe de
dansa jazz, i a la plaça Gispert, es
van oferir danses d’arrel tradicio-
nal per a totes les edats. Cadascu-
na de les classes va atraure una de-
sena de participants. La classe de
dansa jazz va ser la que va tenir
més èxit, amb la participació de 
nenes. Segons Paqui Borja, «encara
hi ha molta vergonya, i ens costa
animar la gent en aquest tipus de
classe».

Una vegada més, doncs, van

ser les escoles de dansa les que van
fer lluir la jornada i van omplir la
plaça de Sant Domènec de públic
sota un sol de justícia. Nens i ne-
nes de totes les edats van oferir co-
reografies variades que han anat
assajant a les seves escoles, i el re-
sultat va ser molt bo.

Des de les  de la tarda van
dansar sobre l’escenari deu esco-
les de la comarca: va obrir les ac-
tuacions la Dansa-Escola Joviat,
amb els alumnes més petits, i dar-
rere van actuar el Grup de Ballet
SES de Navarcles, les escoles de

dansa Roser, Maria Cinta, Julieta
Soler, Olga Roig, Grand Allegro i
Margarita, Tot Dansa de Sallent, el
Ballet Jove de Manresa i Entre el
Cel i la Terra.

L’espectacle va ser complet,
amb pares i mares a primer fila im-
mortalitzant els balls i moltes per-
sones als voltants de la plaça, en-
filats a la font, als bancs, i asseguts
als repeus dels edificis. L’organit-
zació es dóna per satisfeta amb
aquesta mostra d’interès que, 
edicions després, continua des-
pertant la dansa a la capital. 

JORDI CUMPLIDO I MORA | MANRESA

LA FESTA PODRIA CANVIAR L’ANY VINENT Amb l’esforç diari i la participació anual, les escoles de dansa del Bages han aconseguit
atraure un públic fidel a una efemèride que ja s’ha consolidat a Manresa: el Dia Internacional de la Dansa. La participació del públic, però,
encara és molt passiva, i l’organització es planteja canviar un format en què les classes per a tothom encara no atrauen gaires aficionats
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La participació de
les escoles dóna
vida al Dia de la
Dansa de Manresa
Les classes obertes a tothom encara no
desperten l’interès que busca l’organització
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La setzena edició de la Trobada
de Músics al Carrer al barri de
Vic-Remei és la de la consolidació
definitiva. Així ho expressava ahir
el president de l’Associació de Ve-
ïns, Vicenç Cano, mentre al carrer
es confonien les músiques arri-
bades de diversos espais, harmo-
nitzades amb l’estampa del cons-
tant anar i venir dels visitants. 

Dotze localitzacions per a  for-
macions musicals van obligar els
organitzadors a doblar els esforços
perquè tot funcionés correcta-

ment. Per exemple, es va haver
d’ampliar l’empostissat de Verge de
l’Alba perquè en un moment do-
nat hi havien d’actuar una vintena
de músics. Finalment, però «tot ha
rutllat a la perfecció», va comentar
Cano.

Però, què ha fet que en aques-
ta edició s’hagi aconseguit portar 
més grups que mai? Cano explica
que «s’han canviat les tornes: ja no
som nosaltres que anem darrere
dels grups, ara són ells que ens
busquen a nosaltres», i això és
perquè el certamen «ha aconseguit
fer-se un nom any rere any». 

Si l’any passat la pluja va obligar
a fer les actuacions en espais co-
berts en una edició menys lluïda,
ahir el sol va acompanyar la jor-
nada musical a Vic-Remei. Això va
fer que, segons la percepció de

Cano, «es vegi més gent voltant
pels carrers que en altres edi-
cions». Ja des d’un primer mo-
ment, els carrers van prendre vida,
tant en els grans empostissats del
carrer de Verdaguer i de Verge de
l’Alba, com en les actuacions de pe-
tit format com el Garatge de Sant
Andreu, amb un grup d’havaneres
i Mala Estrugança, o al carrer de
Salvador, amb el grup de música
religiosa Betel.

La diversitat d’estils va marcar
aquesta edició de la trobada, així
com la dispersió pels diversos es-
pais, intentant no aglutinar els es-
tils en un mateix lloc. Com que els
músics van participar de manera
desinteressada, en acabar les ac-
tuacions hi va haver sopar gratuït
per a tothom. Hi havia prevista l’as-
sistència de  persones.
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L’edició més concorreguda dels Músics
al Carrer consolida l’activitat a Vic-Remei

Un sopar previst per a 300
persones havia de tancar
una edició amb 35 grups que
van actuar en 12 espais
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Actuació de la Dansa Estudi Folk al pati de la residència de Montblanc
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Alumnes de totes les edats i de deu escoles del Bages van oferir coreografies a la plaça de Sant Domènec

Regió7 Diumenge,  de maig del 
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El Dia Internacional de la
Dansa fa 13 anys que repe-

teix el mateix formant, ofereix al
públic actuacions de les escoles i
fomenta la participació activa de
tothom. En una disciplina que re-
quereix anys de treball per adquirir
tècnica, el gran repte continua sent
consolidar les classes matinals.
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Tretze edicions
repetint format


