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Alelx Mañé Sáez Bailar! i coreógraf

SER HUMILI PROPER»
Entrevista
Pregonerde la Festa Major d’estiu. Aleix Mañé és un bailar! amb una excel-lent trajectória 
nacional I internacional i demanará a la Canonja que aposti, encara más, per la dansa

Mané va comentar a l’escola Artemis de Tarragona ¡ amb 15 anys ja va 
Barcelona. foto:cedida

GERARD CAÑELLAS
LA CANONJA

Aleix Mañé Sáez va néixer a Ta
rragona l'any 1986. Va comentar 
els seus estudis de dansa a l’esco- 
la Artemis. El 2001 entra a l'Insti- 
tu t del Teatre de Barcelona i el 
2003 al Real Conservatorio Profe
sional de Danza de Madrid. Des 
del 2005 en endavant participa 
en diferents obres de renom  i 
guanya nombrosos premis inter- 
nacionals. Des del 2006 treballa a 
la Compañía Nacional de Danza. 
El 2018 comenca la seva carrera 
també com a freelance i participa 
també en diferents gales com a 
bailan invitat.

Qué significa per tu que la Ca
nonja t’hagi escollit pregoner 
de la Festa Major d’Estiu?
És un orgull. És una sort de teñir 
veu i poder donar-me a conéixer 
una mica més al poblé i em fa fe- 
liq pels meus pares, que són del 
poblé de tota la vida i están molt 
contents. No m’ho esperava per 
res.

Qué és per tu la Canonja?
La Canonja són les meves arrels, 
els records, tota la meva infancia 
és allá. Vaig néixer a la Canonja, i 
vaig viure-hi fins ais quinze anys, 
que va ser quan vaig anar a l’Ins- 
titut del Teatre, després a Madrid, 
etc. Al poblé és on vaig estudiar 
primaria i secundaria i és on tiñe 
els meus amics, fins i tot des de la 
llar d’infants.

Per la teva professió deus haver 
viatjat molt, pero a la vegada 
haurás mantingut el contacte 
amb la Canonja, oi?
Sí, sem pre The m antingut i he 
anat al poblé a calcotades, a pas- 
sar el Nadal i els estius, etc. Sem
pre he visitat Pescóla on vaig co- 
mencar amb la dansa. A Pescóla 
Evanis. És on vaig comentar a fer 
ballet i l’Eva, la professora, la qui 
em va aconsellar anar després a 
Tarragona. Ella continua venint a 
veure’m a les funcions i jo la passo 
a veure peí centre dvic, que és on 
fa classes. Sempre quedo amb els 
meus grups d'amics, els de tota la

vida, i ells també em venen a veu
re ais espectacles. Malgrat tot, a 
nivell professional no he pogut fer 
mai res a la Canonja.

Peí teu éxit i la teva trajectória, 
la Canonja deu estar molt con
tenta de que siguis fill del muni- 
cipi. Com o en qué t ha influit a 
tu ser canongí?
Imagino que en ser una persona 
humil Vine de familia de pagesos, 
anava a ballet, pero treballava al 
tros amb el meu pare. El meu avi 
tocava a l’Orfeó. El contacte amb 
gent de tota la vida cree que m’ha 
ajudat a tocar sempre de peus a 
térra. I la Canonja també em va 
donar el Jove Canongí de l’any i 
jo sempre he estat content perqué 
m’han reconegut i m’han tractat

molt bé. La meva professió és un 
món de molts egos i de molta ri- 
valitat, i aixó imagino que quan 
vens d ’un poblé on tothom  és 
igual fa que no siguis així. La me
va familia mai m’ha tr actat com 
una estrella ni m’han elogiat més 
del compte. En definitiva, ser de 
la Canonja m’ha fet ser humil, 
proper i bon company. Un com- 
panyerisme que m’ha inculcat el 
meu pare, sobretot.

Quines idees vols reflectir al 
pregó?
Básicament vull donar grades, 
explicar qui soc, perqué cree que 
molta gent no sap qui soc, ja que 
vaig marxar fa temps i el meu ofi- 
ci tam poc és m olt reconegut. 
També vull homenatjar la meva

entrar a l’lnstitut del Teatre de

familia, qui m’ha ajudat a ser qui 
soc i donar a conéixer i posar la 
dansa al lloc on es mereix, en ge
neral, i demanar també al poblé 
que hi hagi un lloc on fer arribar 
dansa ais canongins, que apostin 
per la dansa. De fet ja  ho están 
fent, amb un teatre estupendo, i 
m ’agradaria  que fos la llar de 
moltes coses.

Com has viscut, a nivell profes
sional, la pandémia de la covid- 
19? Creus que s’ha tingut prou 
en compte el món de la cultura 
i, en concret, el de la dansa?

La veritat és que, en aquest sentit, 
jo estic en una situado privilegia
da, protegit a la Compañía Nado- 
nal. Tenia moltes gires per Tes-

< (
«La Canonja són les 
meves arrels, els records, 
tota la meva infancia és 
allá. Hi tiñe tots els 
amics, fins i tot els de la 
Llar d’Inf ants»

«Vine de familia de 
pagesos, el meu avi 
tocava l’Orfeó. El 
contacte amb gent de 
tota la vida m’ha fet tocar 
sempre de peus a térra»

«Som els últims de la fila 
peí que fa a les ajudes de 
les administracions 
publiques. No cree que 
hagin estat a l’altura 
durant la pandémia»

tranger que han estat cancel la- 
des, pero les que teníem amb la 
companyia nacional les hem po
gut anar salvant. Ens fan un test 
setmanal, els protocols són molt 
clars i a nivell económic tampoc 
ens ha afedat molt. Malgrat aixó, 
és cert que la resta de projectes 
de freelance que tenia s'han vist 
afectats. Hi havia dues peces que 
havia d’estrenar el mate de 2020 
i, llavors, el confmament. S’ha en- 
darrerit tot dos anys. A més, som 
els últims de la fila peí que fa a 
les ajudes de les administradons 
publiques, no cree que hagm estat 
a l’alcada en aquest sentit.

Tens pensatfer algún projecte 
a la Canonja?

Certament mai he fet res al poblé, 
pero ara, amb el projecte de reha
bilitado del teatre, cree que seria 
dable fer alguna cosa en un futur 
próxim.
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