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Grup Sardanista Vergelità
TOT PREPARANT LA TEMPORADA 2011
El Grup Sardanista Vergelità està preparant la temporada de sardanes 2011 per a nens i nenes de Verges i la
rodalia. Després d’un 2010 de molta feina, el nou any
es presenta més tranquil, ja que aquesta temporada no
ens toca preparar la trobada. No obstant això, treballem
al màxim perquè els participants aprenguin molt i alhora
s’ho passin d’allò més bé.
Si fem una valoració de l’any passat, hi ha molta satisfacció per part dels monitors en veure un gran interès
per part del dansaires i dels pares que van col·laborar
en tot el desenvolupament de les activitats. Però com
el valoren els infants? Com tothom sap, la sardana es
presenta poc atractiva per a una bona part del jovent,
però des del Grup Sardanista Vergelità no volem que es
vegi així. Per aquest motiu hem treballat per fer el curset
més atractiu i amè, on els participants no sols aprenguin,
sinó que també s’ho passin bé ballant sardanes. Així,
doncs, a més de galop, curts i llargs, hem introduït punts
lliures, galops de fantasia creats per ells mateixos, jocs i
activitats per a aprendre els instruments i distingir-ne el
so, una mica d’història, etc.
Per tal de saber si anem per bon camí i preparar el
curset del 2011, vam fer una petita enquesta als participants del de l’any 2010, tant sobre el curset com sobre
les seves possibilitats de ballar sardanes en general. En
presentem un resum.
El curs s’ha fet pesat en algun moment?
Al principi, quan només fèiem curts i llargs. Quan
tothom en va haver après, es va fer més divertit, ja que
vam començar a fer punts lliures.
Creieu que heu après a ballar sardanes?
Sí. (Això, però, no vol dir que sempre tinguin ganes
de demostrar-ho.)
Heu pogut posar a la pràctica els coneixements
adquirits el curs passat fora del curset? On i quan?

Sí. A Verges per la Sopa, per les festes majors dels
nostres pobles, per la Diada Nacional de Catalunya,
entre d’altres.
Algun cop us han dit que no podeu ballar en una
sardana o que no ho feu prou bé?
No ben bé així, però per la Sopa un home gran va dir
que el que fèiem no era ballar sardanes, que fèiem nosa i
que no deixàvem ballar els qui per a ell ballaven bé. (Sempre hi ha una minoria de gent desagraïda –per no dir mal
educada. Malauradament, aquests tipus de comentaris
són molt efectius, en descoratjar els infants que voldrien
ballar sardanes, tant avui com fa vint anys.)
Trobeu que la sardana és una dansa només per a
gent gran?
No, perquè la majoria de la gent gran no pot saltar, i la
sardana és ballar i saltar, i tampoc no poden fer les coses
que nosaltres fem quan ballem.
Què és el que us ha agradat més del curs?
El galops de fantasia, la sardana de punts lliures o variats, pintar diferents rotllanes amb dibuixos animats, ballar
a les trobades, ja que ens donaven un regal i berenà.

Dibuix amb personatges populars infantils que utilitzem en el curset

Propostes per al curs vinent
Continuar fent punts lliures i crear-ne nosaltres, fer
un galop de fantasia més atractiu i exhibir-ho tot davant
del públic.
Avui dia encara no s’ha acabat de definir l’horari del
curset per al 2011. Properament us n’informarem amb
fulls informatius, tant a l’escola com al poble.
A més, a partir d’aquest any podreu trobar informació actualitzada del calendari de trobades sardanistes
infantils a http://tsinfantils.wordpress.com. Els del Grup
Sardanista Vergelità intentarem assistir a totes.
Esperem que us animeu a venir al curset i a les trobades.
MONITORS DEL GRUP SARDANISTA VERGELITÀ
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