
Nota de Premsa Manresa, 25 de març de 2019

LA DANSA ÉS UN COS AMB 
MOLTES CARES.  
En la imatge del Políedre s'emmarca l’anunci del festival, 
que tindrà lloc del 5 al 7 d’abril a Manresa.

Parlar de la dansa és una abstracció preciosa o un intent de
copsar la dimensió d’un políedre mutant, un esquelet ena-
morat del moviment.
Perquè la dansa en si mateixa és de natura polièdrica 
aquest any Batecs vol agafar-ne una petita mostra de tot 
l’abast de riquesa i diversitat que té aquest art que tant es-
timem. 

El festival de Dansa Batecs 2019 celebra la seva segona edició. Batecs va
néixer amb l’impuls de Manresa Capital Cultural Catalana 2018 amb la in-
tenció d’establir-se a la ciutat. És un festival que busca la mirada de nous
públics i vol tenir en compte als amants de la dansa al territori. És per això
que els actes programats cobreixen expectatives i necessitats ben dife-
rents. Tot i ser un festival jove es va definint amb un gest ple de fisicalitat i
poesia. 



Obre el festival la dansa que s’inspira de la literatura de la mà d’Iron
Skulls i que ens diu:
"No sense la diversitat. No sense els contrastos. No sense la bellesa.
No sense el caos. No sense nosaltres. No sense els altres.
No, sense els altres. No sense el ritme. No sense el contacte. No sense
volar. No sense la dansa. “
Iron Skulls Co revisa la biografia de l'escriptor Miguel de Cervantes per 
influenciar-se de la seva història i el context sociopolític de l'Espanya del 
Segle d'Or, on troben com a principals temes de creació els conceptes de
religió i d'exèrcit.

Seguim amb la línia encetada el 2018: que la dansa surti dels escenaris i 
s’infiltri als carrers. Que la dansa sigui per ser vista, per ser experimenta-
da, per a créixer, per a ser fotografiada.

La coreògrafa i docent Olga Tragant, nascuda a Manresa, compartirà el 
seu treball amb participants amateurs i semiprofessionals, i faran una 
mostra del taller el dissabte a la plaça Sant Domènec.

De la mà del fotògraf Oriol Segon proposem un taller per millorar les ha-
bilitat de fer fotografia en cossos en moviment.

La Mostra de Joves Coreògrafs vol donar visibilitat als joves artistes de la 
ciutat i d’arreu. En la mateixa línia i de la mà del coreògraf Toni Mira i 
Laura Bataller, gaudirem del treball realitzat per la jove companyia Elysi-
an ballet.

Volem seguir augmentat el públic de dansa a la ciutat així que portem 
espectacles amb un llenguatge que arribi a tots els públics i que emocio-
nin. 
Al matí WIN-DO-W de Sara Pons Company ens acompanyarà el dissabte 
al matí amb una mirada innocent, dolça i divertida.

Dissabte a la tarda tindrem un dels plats forts del festival i un dels èxits 
assegurats, l’aclamat espectacle Conseqüències de la companyia Moveo,
guanyador el Premi Moritz a la Fira de Tàrrega’17 i que ha girat internaci-
onalment.

El dissabte en acabat els espectacles hi haurà el linòleum obert: s’obre 
l’escenari perquè artistes i públic puguin ballar i plasmar en moviment 
les impressions rebudes al llarg del dia. 

El diumenge es fa una triple sinergia de la qual n’estem molt orgullosos. 
Cineclub aquest any bategarà projectant una selecció de curts de dansa 
fent aliança amb el Festival de Cinedansa de Cerdanyola [C]screen im-
pulsat per Plat Artístic.



El festival anirà bategant entre espectacles i workshops per poder gaudir
de la dansa des de diverses propostes participatives i a peu de carrer.
El seu punt central s’ubicarà a la Plaça Sant Domènec, i irradiarà fins a 
l’anella verda on diumenge es podrà gaudir d’un taller de dansa en famí-
lia.

Un cop passat el plat fort del festival, els Braços de Batecs s’allarguen 
fins al juny, i són un recull de propostes de dansa que passen dins i fora 
de Manresa.

Recordem que les inscripcions estan obertes a www.batecsdedansa.cat i 
les entrades a la venda a www.kursaal.cat

El festival és una realitat per l’aposta de l’Ajuntament de Manresa i l’es-
forç de la Plataforma per la Dansa a la Catalunya Central amb la col·labo-
ració amb Kursaal, Cineclub, Anella Verda , Imagina’t, la Crica i tots els 
sponsors que hi donen suport.

www.batecsdedansa.cat

 BATECS DE DANSA 2019 

Políedre
Dansa Emergent i Coreògrafs Consolidats

Artistes vinculats a la Catalunya Central i d’Arreu
Dansa Contemporània en connexió amb altres estils
Dansa per ser mirada i Dansa per ser experimentada

*Uriel Martínez  és el jove ballarí que ens companya a la roda de premsa
i el protagonista del vídeo promocional de la segona edició.

http://www.batecsdedansa.cat/
http://www.kursaal.cat/

