
JORNADA D'INTERCANVI  
A TORELLÓ 

25  de maig del  2019 
 
    Encara  amb el ressó d'alegria i de gaudi que m'ha deixat gravada en el meu cor la 
Jornada d'enguany, escric aquestes ratlles per deixar constància d'aquesta Jornada que 
coincideix amb els 30 anys de creació de l'Associació Catalana de Dansa Lliure.  
 
   La Clara, la Núria Escrig i la Glòria han estat les organitzadores i ho han fet molt 
bé. Ens vam trobar al pavelló de Torelló perquè el temps meteorològic  no va estar a 
favor nostre i no vam poder ballar al parc dels jardins de l'Espona,  tal com estava 
programat, però vam tenir prou llum i espai per presentar les danses de tots els grup 
dins el recinte. 
 
   Arribar al pàrquing  i començar a somriu al retrobar-nos després d'un any amb la 
gent que participava va ser un goig.  
 
   Ha estat una jornada molt creativa i harmoniosa. Hi va haver una gran particiació, 
vam arribar a ser 88 persones. Tothom estava molt content i satisfet de poder 
participar, ballar, mirar i gaudir de les músiques i les danses que es van presentar i 
vam ballar. 
 
   La Clara va fer una introducció obrint l'acte, La Núria va preparar un guió de les 
danses que s'havien de ballar amb els seus professors/es corresponents i els temps 
molt ben calculats, l'Artús ens va ajudar a fer les presentacions de les danses i els 
grups, el Marc i el  Dani van fer de tècnics de so, jo vaig portar l'aparell i material... i 
molta més gent va participar perquè la Jornada estigués ben organitzada i així va ser.  
 
   Al final de les danses, com a presidenta, vaig llegir un text per recordar els inicis de 
l'Associació. Vam fer un brindis virtual perqùe hi havia gent que havia de marxar i no 
es quedava a dinar. 
Tots aquests escrits s'adjunten a continuació. 
 
  Vam fer el dinar conjunt en la part dreta del mateix  pavelló, l'Associació va regalar 
a tothom un got amb inscripcions  recordatori dels 30 anys de la creació de la nostra 
Associació, vam fer  un brindis pels 30 anys i vam menjar coca de Perafita boníssima. 
 
   A la tarda, després del dinar, l'Associació ha convidat a tots/es els/les participants 
de la Jornada a una classe molt novedosa en la que s'ha compartit la línea de dansa 
Isadoriana amb la Malkovskyana amb l'Amy Swanson i la Laura  Garby al davant. Ha 
estat molt interessant veure com amb la mateixa música, per exemple el 7è Preludi de 
Chopin, es presentaven dues coreografies diferents, la Malkovskyana i la Isadoriana, 
harmonitzades totalment, era un goig veure-les. Una experiència nova i rica en la 
nostra programció. 
 
   Tothom amb qui he parlat em diu que està molt content d'haver pogut venir i 



participar d'aquest acte.  
 
   Res, un any més i seguim ballant i ballant i ballant... 
 
   Mercè Bracons 
   Presidenta de l'Associació Catalana de Dansa LLiure  


