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Els centenars d’assistents van anar seguint el muntatge itinerant
MIQUEL SPA

La coreografia va incloure una escenografia de torxes que van donar al llac un aire màgic

Els ballarins van desenvolupar els moviments a tocar de l’aigua

Puigcerdà reivindica el llac per als actes de les nits d’estiu
 La primera Nit de Música i

Dansa de l’Aucer supera les
expectatives i porta unes
600 persones a l’estany
MIQUEL SPA | PUIGCERDÀ

Puigcerdà ha guanyat un acte
popular que per poc que creixi té
els fonaments per convertir-se en
una referència de les nits d’estiu de
la Cerdanya. La Nit de Música i
Dansa que l’Associació Universitària de la Cerdanya (Aucer) va
programar dimecres a la nit com
a acte experimental al voltant del

llac per complementar els cursos
de la Universitat d’Estiu Ramon
Llull va superar totes les expectatives dels mateixos organitzadors.
Unes  persones –el doble de les
que s’havien fixat com a llindar mínim per perpetuar l’acte– es van
congregar al voltant de l’estany
per viure una vetllada que va resultar «màgica», segons la va definir el president de l’Aucer, Francesc
Armengol.
L’acte es va iniciar a les deu del
vespre amb una coreografia itinerant pels jardins que voregen l’estany que va combinar música,
dansa i foc. Els responsables del

muntatge van ser els membres de
la companyia Dansa Cerdanya,
amb la coreògrafa Anna Òdena al
capdavant. El resultat va ser un
ambient místic que va lligar els
moviments suaus dels ballarins i el
foc de les torxes amb l’escenari elegant de les cases senyorials del llac
reflectides a l’aigua. Després de les
danses va agafar el relleu un repertori de jaz tradicional a càrrec
de les Joventuts Musicals que es va
fer sota un format ja de concert,
també a la vora del llac.
El president de l’Aucer va afirmar ahir que l’associació està molt
satisfeta de com va anar l’acte i va

avançar que, en principi, la intenció és mantenir-lo com una activitat fixa en el programa de la
Universitat d’Estiu. Armengol va
argumentar que el llac és un punt
emblemàtic no tan sols per als
puigcerdanesos, sinó també per als
veïns de segona residència i els visitants, de manera que té un punt
d’atracció per si sol que fa impulsar l’acte. En aquest sentit, Armengol va explicar que feia temps
que tenien la temptació de programar algun acte al voltant del llac
i que, per tant, l’associació estava
molt il·lusionada en l’intent. La
Universitat d’Estiu va celebrar ahir

al vespre el sopar de cloenda, en el
qual hi havia anunciada la presència del conseller de Cultura
de la Generalitat, Joan Manuel
Tresserras.
Alumnes d’última hora
D’altra banda, també dins els actes paral·lels a la Universitat d’Estiu Ramon Llull, unes  persones
van participar dimarts al vespre en
la Nit dels Estels al Niu de lÀliga.
Aquest nou èxit de públic va complementar amb una nova onada
d’inscrits d’última hora als cursos
que fa fixar el nombre final d’alumnes en .

