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BERGUEDÀ BERGUEDÀ SETMANAL

a berguedana Clàudia
Aligué està recollint,
als 17 anys, una part de
l'esforç i la dedicació

que ha destinat a la dansa clàssi-
ca des que tenia 4 anys. La jove ha
estat seleccionada per formar-se a
la Joffrey Ballet School, una de les
escoles de ballet destacades de
Nova York, on està vivint des del se-
tembre passat. De moment s'hi es-
tarà fins al juny, tot i que la seva
previsió és realitzar-hi els quatre
cursos necessaris per obtenir la ti-
tulació en dansa clàssica. 

Aligué va introduir-se en aquest
món de ben petita, quan va de-
manar als seus pares que volia
apuntar-se a fer classes de ballet.
No recorda ben bé per què ni
com, «suposo que hi té relació
l’ambient musical que vivia a casa
i més endavant el fet d’estudiar a
l'escola de música, i una cosa de-
via portar a l'altra», explica. Des-
prés d'iniciar la seva formació a
Berga, a l’escola Maria Alba, va
continuar en una altra escola que
prefereix ometre de la seva trajec-
tòria. Més endavant va refer les
classes amb Maria Elvira Gili, a Gi-
rona, que l’ha encoratjat sempre.
La seva formació va continuar a
l'escola Olga Roig a Manresa, on a
part de rebre classes de Roig va
passar per les mans de Laura Ba-
taller i Núria Ros. Paral·lelament,
en els darrers anys, ha realitzat
classes al Centre de Dansa de Ca-
talunya amb Roser Muñoz i Joan
Boix, i també a l’escola Eulàlia

Blasi amb Tatiana Yerakhavets.
Aquesta darrera  ha estat un dels
puntals que han impulsat la jove
berguedana a volar fora de Cata-
lunya. 

El món de la dansa clàssica és
com una roda que mai s’atura.
Aligué explica que en els darrers
dos anys no ha parat de formar-se
i d'assistir a cursos per créixer en
experiència i en rodatge. La pre-
paració  «comporta moltes hores
de feina i dedicació». A banda,
cal tenir en compte que per acce-
dir a la majoria de cursos és ne-
cessari passar  moltes proves de se-
lecció, fet que també comporta
moltes hores de preparació.

La jove ballarina ha realitzat
audicions a diverses escoles d'Eu-
ropa, com a Birmingham, Londres,
i Hamburg, i ha quedat en bones
posicions i a les portes d'accedir-
hi. Casualment va assabentar-se de
les proves per entrar al centre no-
vaiorquès i, per sorpresa seva,
després d’haver-les realitzat, li van
trucar per donar-li la bona notícia
que hi entrava. «Tot va ser molt rà-
pid», confessa, i ni ella ni la seva fa-
mília no s’ho acabaven de creure.
«Però era una oportunitat única i
no la podia desaprofitar», diu con-
vençuda. Per això va fer les male-
tes i va marxar cap a Nova York. Per
a la jove era una bona manera de
perseguir el seu somni i continu-
ar-se formant per poder entrar a
formar part d’una companyia de
dansa clàssica. Durant les festes de
Nadal ha passat uns dies a Berga,
amb la  família i els amics. Una pe-
tita parada per tornar a la rutina,
agafar energies i agrair als seus pa-
res el suport que li han donat per
lluitar pel seu somni. 
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Perfil

De Berga a Nova York per fer realitat un somni
La jove Clàudia Aligué, que vol dedicar-se a

la dansa clàssica, estudia des del setembre a
la Joffrey Ballet School, als Estats Units   



La jove berguedana Clàudia Aligué vol formar part d’una companyia de dansa clàssica
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Des del setembre la rutina de
l’estudiant de dansa clàssica
Clàudia Aligué s’ha convertit en
monotemàtica: classes i classes
per perfeccionar els seus conei-
xements. La jove berguedana té
clar que «per arribar lluny no
pots perdre el temps. Les balla-
rines no podem estar més de deu
dies sense entrenar, perquè el cos
es desacostuma, la musculatura
perd el to i pots tenir una lesió». 

A la Joffrey Ballet School de
Nova York té un horari amb vuit
hores de classe diàries: des de
tècnica de ballet, estiraments, pas
a dos, repertori i variacions, ca-
ràcter, contemporani, jazz i tota
una llista d'assignatures teòriques
per adquirir tots els coneixements
necessaris per continuar la seva
formació en aquest camp artístic.
A més, compagina els estudis ar-
tístics amb el segon de batxillerat

científic, que fa a distància a tra-
vés de l’Institut Obert de Catalu-
nya. 

Al seu currículum ja té una
llarga llista d’actuacions i audi-
cions realitzades arreu, tot i que
Aligué és molt conscient que el seu
camí al món de la dansa clàssica
només ha fet que començar. És
jove i amb molta carrera al davant,
però també sap que el sector és
«dur i amb moltes rivalitats». 

Vuit hores de classe al dia per competir
al món del ballet, «dur i amb rivalitats»
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Establiments berguedans han
iniciat una campanya de recollida
de diners per ajudar l’Associació
Berguedana per a la Protecció
dels Animals. Concretament, par-
ticipen en la iniciativa Indòmit
Centre d’Aventura, d’Olvan; el bar-
restaurant La Taverna, de Girone-
lla; l’hotel Ciutat de Berga, el bar
Sol, el bar Mediterrani i el bar res-
taurant Badem Badem de Berga.   
Els establiments tenen a disposi-
ció dels clients guardioles a favor
de l’entitat fins al mes de juny. Els
diners recaptats  es destinaran a
comprar medicaments o menjar
per als animals de la protectora.
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Establiments del
Berguedà
recullen diners
per a la protectora

El fotògraf berguedà Jordi Serra
exposa a partir d’avui la seva obra
al restaurant Vivant (c/ Consell de
Cent, 394) de Barcelona. El ber-
guedà porta a la capital catalana la
seva exposició Belles, que ja s’ha
pogut veure a Berga. La inaugura-
ció serà avui a les 6 de la tarda.  
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El berguedà Jordi
Serra exposa les
seves fotografies a
Barcelona

L’Organització Nacional de Cecs
(ONCE) ha repartit 105.000 euros
a Berga. Va ser en el sorteig del
cupó diari del dimarts 30 de de-
sembre amb el número 58.079, i
l’encarregat de vendre’l va ser Ma-
riano Martín, el treballador de
l'entitat que gestiona el punt de
venda ubicat al passeig de la Pau
número 7 de Berga. 

Concretament, va vendre tres
cupons electrònics del número

esmentat, que van ser premiats
amb 35.000 euros cadascun, en
conjunt 105.000 euros. «He tingut
un gran alegria», va declarat Mar-
tín a Regió7. «Quan reparteixes un

premi la gent està molt contenta,
és una alegria per a qui toca però
per a nosaltres també perquè veus
que la gent està satisfeta i això
anima», deia cofoi. Mariano Mar-
tín, que fa vint anys que viu a Ber-
ga, on ven números de l’ONCE, re-
cordava que ja ha repartit tres
premis amb el d'ara però que se-
gurament aquest és un dels més
destacats que ha donat mai. Co-
mentava que a més en aquest cas
ha estat «una qüestió d'atzar com-
pletament» perquè els números
premiats són cupons electrònics,
venuts a través de la màquina. Els
afortunats són veïns de Berga,
clients seus habituals dels quals
manté l'anonimat per respectar la
seva voluntat.
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L’ONCE reparteix 105.000 euros a
Berga amb tres cupons electrònics
L’encarregat de vendre

les butlletes del número
premiat, el 58.079, ha estat
Mariano Martínez



Mariano Martín, de l’ONCE 
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El berguedà Jordi Serra
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