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ESTEVE GIRALT

Tarragona

Q uan el dolor i l’esgota-
ment inviten al des-
cans, els ballarins de
l’escola Ártemis de
Tarragona segueixen

entrenant. El sacrifici i la dedica-
ció són aptituds indispensables
durant tot l’any. Molt més aques-
ta última setmana, amb els joves
de l’acadèmia preparant-se per
aspirar a penjar-se unamedalla a
l’Olimpíada deBerlín, un dels cer-
tàmens de dansa ambmés presti-
gi internacional, a finals de mes.
Els tarragonins lluitaran pel mi-
llor lloc amb dues coreografies
pròpies. Fins a nou joves balla-
rins, d’entre 14 i 16 anys, actua-
ran una vintena de vegadas a Ale-
manya amb dues coreografies en
grup i dues més individuals.
Enrere quedaran el dolor als

peus i les sessions esgotadores
per polir els últims detalls, sota la
batuta d’uns professors que bus-

quen la perfecció. “Assagen amb
disciplina i passió; els ballarins ja
ni comptem les hores”, destaca
Pepe Lizama, creador i director
de les coreografies. Els aspirants
a medalla són Mar Escoda, de 13
anys, Laia Llagostera, CarlotaNa-
varro i Maria Maestre, de 14; Ai-
na Canela, Aina González i Orion
Picó, de 15, i David Iglesias i Car-
la Flores. El repte és repetir el
bronze aconseguit l’any passat
amb la coreografia grupal, i el
bronze individual d’Orion Picó.
No tot són, però, bones notí-

cies per a l’escola de dansa tarra-
gonina. Un dels seus grans balla-
rins, l’Orion, ha hagut de renunci-
ar per raons econòmiques a viat-
jar aNovaYork, on havia de com-
petir en un certamen internacio-

nal després de guanyar-se el bit-
llet al campionat d’Europa. L’aca-
dèmia lamenta la manca de su-
port institucional. Tot i les difi-
cultats, la directora, Ártemis
Plaja, ha obert un altre grup de
competició, l’infantil, amb cinc
nenes de 10 i 11 anys que partici-
paran al concurs nacional de dan-
sa de Riba-roja (Ribera d’Ebre).
“Estimem la dansa i estem molt
orgullosos de preparar els mi-
llors i portar ben lluny el nom de
Tarragona”, assegura Plaja.c

Els joves ballarins de dansa clàssica entrenant a
l’escola Ártemis, poc abans de viatjar a Alemanya
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Ballarins
senserellotge

600ballarins de
25països

]La TanzOlymp de Ber-
lín és l’equivalent a les
Olimpíades de la dansa
clàssica. El certamen con-
voca enguany més de 600
ballarins de 25 països.
Ártemis, una de les tres
úniques escoles catalanes
amb el grau superior de
dansa, hi participa des-
prés d’haver-se fet un
nom en la preparació de
ballarins d’altes prestaci-
ons. Les seves classes
atrauen alumnes de Bar-
celona, inclosos estudi-
ants de l’Institut del Tea-
tre de Catalunya. Entre
les últimes fites aconse-
guides, els grans resul-
tats de Maria Maestre i
Orion Picó.

Entrenaments inacabables a l’escola
Ártemis de Tarragona amb vistes a
l’Olimpíada de dansa de Berlín

Un dels grans
ballarins de l’escola
ha hagut de renunciar
a viatjar a Nova York
per raons monetàries
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