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Una exbroker de Wall Street dirigeix una classe de ioga a Barcelona amb una 
massiva participació ciutadana

Persones de totes les edats, això sí, amb majoria de públic femení. Moltes practicants habituals 
de ioga i/o pilates i, al costat, marits, amigues, filles... que ho provaven per primera vegada. Entre 
totes i tots, prop de dues mil persones que van aguantar estoicament durant més d’una hora sota el 
sol en ple Arc de Triomf. L’ocasió s’ho valia: al capdavant de tot, Lauren Imparato, una de les ioguis 
(així es coneixen els aficionats a aquesta pràctica) que va deixar Wall Street per convertir-se en la 
guru del ioga urbà. 

La master class de la novaiorquesa Lauren Imparato va reunir ahir prop de 2.000 persones

“El cert és que en faig des de fa un any i mig i ho he notat molt, sobretot en elasticitat”, 
explicava Teresa Pro, que va acudir a la cita amb la seva filla Paula, de 16 anys. La noia, era la 
primera vegada que s’asseia a l’estoreta. Hi tornarà amb la mare? Somreia. “Doncs potser sí... Jo 
crec que sí. M’ha agradat”, assegurava davant la satisfacció de la seva progenitora. Menys 
convençut, uns metres més enllà, el marit de la Mari Carmen. Ella, professora de ioga, precisament, 
des de fa nou anys. Ho va provar, ho va provar... I ara fa de monitora. “Tenint-lo a casa i no s’hi 
anima. Tan bé que va!”. El seu marit assentia. Somreia. “Qui sap si ara...”, prosseguia ell sense 
donar gaires pistes. 

“Creiem que el 40% de la gent que ha vingut ha estat acompanyant persones que sí que en fan 
habitualment. Però aquest era l’objectiu: fer un dia de ioga per a tothom. Per donar-lo a conèixer i 
deixar clar que tothom se’n pot beneficiar”, assenyalava Mercedes de la Rosa, la responsable del 
Zentro, un espai de ioga urbà que va organitzar l’esdeveniment per segona vegada a Barcelona. 
L’any passat van ser un miler d’assistents. A Madrid, on també es va celebrar fa uns mesos, va 
congregar unes mil cinc-centes persones. Ahir, en van ser prop de dos mil. 

KIM MANRESA 
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Ioga urbà. I això què és? Un ioga que fuig de qüestions espirituals o vegetarianes, més atlètic, 
divertit, fins i tot musical. “Un ioga adaptat a una realitat, que és la urbana. Avui ens hem relaxat i 
ens ho hem passat molt bé. Aquí al mig. I el trànsit no ha parat”, afegia De la Rosa. Una variant el 
referent de la qual és la novaiorquesa Lauren Imparato, que dirigia la master class apadrinada per 
l’actriu Dafne Fernández. 

“És un ioga orientat als problemes que es poden donar a la ciutats, l’estrès, els horaris... Un ioga 
adaptat al mig. Per això aquí hem volgut demostrar com es pot aconseguir la concentració, relaxar-
nos enmig del trànsit, just al mig de la ciutat”, puntualitzava De la Rosa quan molts dels assistents 
començaven a anar-se’n. N’arribaven d’altres. Dues sessions en petit format: Una per als més petits 
i una altra per a esportistes. En el cas d’aquests últims, exercicis específics per evitar lesions. En el 
dels primers, es juga, es canta, es treballa sobretot la concentració (no hi ha postures estranyes). 
“L’important és conèixer el que pot fer el ioga per tu”, sentenciava De la Rosa. 
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