Taula de contingut
El Concurs Maria Canals torna a batre rècords
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El Concurs Maria Canals torna a batre rècords
bradament preparats”, diu Vivancos. Per això el Maria Canals
ha decidit reduir l’edat mínima i
màxima dels participants.
“L’edat mínima passa dels 18 als
17 anys, i la màxima, dels 29 als 28
anys”, precisa Vivancos, que recorda que aquest any ja hi ha dos
concursants de 17 anys. En total,
els premiats es repartiran més
80.000 euros.

X.C.
BARCELONA

“Tenim rècord d’inscrits: dels 200
pianistes de l’any passat als 240
d’aquest”, explica el director del
Concurs Internacional de Música
Maria Canals de Barcelona, Jordi
Vivancos. Aquesta dada és “el millor
indicador de la salut del concurs”,
afegeix Vivancos sobre la 65a edició
d’un certamen que aquest any se celebrarà del 23 de març al 4 d’abril al
Petit Palau i el Palau de la Música,
tot i que l’activitat de l’Off Maria Canals s’escampa arreu de la ciutat i
pràcticament durant tot l’any.
Dels 240 pianistes inscrits, se
n’han seleccionat 88 (60 homes i 28
dones), de 33 nacionalitats diferents, per participar en les proves
del concurs pròpiament dit, que començaran el dia 24. Pel que fa a la
procedència dels concursants, onze
són coreans, i onze més, xinesos.
“Venen més pianistes xinesos que
mai, fins i tot més que japonesos, que
aquest any són set”, informa Vivan-

150 pianos a l’espai públic

cos. També són set els concursants
espanyols, dels quals tres són catalans. La varietat de la procedència és
força elevada i inclou pianistes de
països amb llarga tradició pianística,
com Rússia, i d’altres que s’estan incorporant al circuit mundial, com
Tailàndia i Taiwan.
Una de les novetats d’aquesta
edició és la franja d’edat dels concursants. “El nivell del pianisme
mundial és molt alt i hi ha joves so-

Un dels pianos
del Maria
Canals que es va
instal·lar l’any
passat al passeig
de Gràcia.
FRANCESC MELCION

El Maria Canals també bat rècords a l’espai públic, on hi haurà
150 pianos perquè els toqui qui
vulgui. Són deu pianos més que
l’any passat. Entre les accions a
l’espai públic hi haurà la marató
especial a la plaça Reial i la ja tradicional instal·lació de deu pianos de cua al passeig de Gràcia,
que havia de ser dissabte, però
que, a causa de la convocatòria
d’una manifestació anti-Vox al
mateix passeig, els organitzadors
han traslladat al dia 30. Aquest
any també hi haurà pianos en deu
places dels deu districtes.e
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Aquesta veterana professora de l’Escola Pia també és presidenta
de l’Esbart Sabadell Dansaire, del qual n’és membre des dels 12 anys

LYDIA OROBITG

Moure’s al ritme de la tradició
no implica viure en el passat
Pilar Armengol • @armengol_pilar

M

ossèn Cinto Verdaguer va nomenar
Esbart de Vic el seu petit cercle de literats amb els quals feia tertúlia a la
Font del Desmai a Vic. D’aquest grup
de lletraferits va néixer la idea de recopilar i recuperar els balls tradicionals i
fer-los reviure a les places i carrers dels pobles. D’aquesta
iniciativa va néixer l’esbart. I van sorgir grups de dansaires,
com els que hi ha a la nostra ciutat, que recullen i interpreten els antics balls tradicionals.
Lydia Orobitg (Sabadell 1970) és l’actual presidenta
d’Esbart Sabadell Dansaire i dirigeix el departament de
Matemàtiques de l’Escola Pia, on és professora d’aquest
centre escolar des de fa gairebé 23 anys. Aquesta llicenciada en Economia d’Empresa combina aquestes dues facetes –que a primera vista no tenen res a veure l’una amb
l’altra–, però que les dues requereixen una bona dosi de
pedagogia: a les aules i damunt de l’entaulat de dansa.
Orobitg balla amb l’esbart, i ho fa des dels 12 anys. Confessa que li encanta ballar i ho aﬁrma amb un mig somriure sorneguer. Explica que una amiga la va portar a l’esbart
per primer cop: “Em va engrescar per anar a aprendre a ballar i a mi em va agradar”, recorda. Conserva un bon record
d’aquell primer local de l’entitat sabadellenca al carrer Tres
Creus, en una antiga fàbrica.”Recordo l’enorme xemeneia,
un pati per on entràvem; allà assajàvem”. Aleshores la seva
mare també es va apuntar a ballar a través d’un curset per a
la gent gran. “No pas el meu pare...”, riu.
La seva és una generació que ha crescut al voltant d’un
teixit associatiu ric. “Era una època per fer amics a les entitats, jo vaig conèixer el meu marit a l’esbart, i la colla d’amics
encara la mantenim”. Fins i tot, diu, “els veterans de l’esbart es troben un cop al mes per sopar junts, i venen a totes
les festes que organitzem des de l’entitat”. L’ambient, diu
la Lydia, anava més enllà de la dansa, i “ara no hi ha el mateix
caliu”, admet. En aquells anys els pares veien amb bons ulls
que els ﬁlls s’apuntessin a una entitat a fer una activitat. Per
als progenitors dels nois i les noies era una aposta segura.
Per als adolescents era en certa manera una “escapada”, així
ho veu la Lydia. “Et permetia conèixer gent i sortir a l’estranger, d’una altra manera no ho hauries pogut fer”, diu.
Una dansaire veterana
Troba que les coses han canviat actualment. Gairebé no cal
el permís dels pares per sortir amb els amics, per anar d’excursió, com sí que calia abans. Ella, però, també es refereix
al poc planter jove, un factor comú a totes les entitats de la
ciutat: “Ara tenen altres coses a fer; jo per exemple només
anava a l’esbart i a estudiar anglès i prou”. La gran oferta que
hi ha avui d’activitats per a infants i adolescents també ha
afectat l’hora d’omplir les entitats de gent jove, però reconeix que hi ha altres motius: “Potser entre ballar a l’esbart o
ballar hip hop, els joves prefereixen això últim”. Ja fa uns anys
es parla de la crisi de les entitats tradicionals però ella no hi
creu. “La crisi és més aviat de la societat, que està canviant
molt de pressa”, argumenta.
A l’Esbart Sabadell Dansaire ella hi va créixer, s’hi va casar, i hi continuarà ballant ﬁns al ﬁnal. Ara hi ballen les seves
dues ﬁlles, però reconeix que elles, “al contrari que jo, fan
moltes altres coses”. No obstant això, a casa seva es respira esbart. L’únic que no s’hi ha apuntat és el seu ﬁll, “prefereix el futbol”. L’any passat l’entitat va celebrar els 40 anys,

Lydia Orobitg, presidenta de l’Esbart Sabadell Dansaire / LLUÍS FRANCO
una ﬁta important. Com ho va ser l’actuació al Palau de la
Música Catalana el 2004, o rebre la Medalla d’Honor de la
ciutat. Però Lydia Orobitg se sent especialment orgullosa del Ball de la Bola que té lloc cada festa major i té un gran
èxit entre el públic. “El vam crear nosaltres, a partir d’una
beguda tradicional de Sabadell, el Bolado”. El Bolado era

una barreja de cervesa, rom, gasosa i sucre esponjat. L’Esbart Sabadell Dansaire no és excessivament visible, però
no es perd mai les millors cites festives de la ciutat, la pròxima serà l’organització de la setmana dedicada a la dansa, coincidint amb el Dia Internacional de la Dansa el 29
d’abril.
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