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L’escola comença el seu quart cur> al carrer Sant Josep

The Company Escola de 
Dansa, alt nivell docent 
i presència a festivals

c. c.

A The Company Escola de 
Dansa, que ara comença el 
seu quart curs al local del car
rer Sant Josep sota la direc
ció de Montserrat Vera. hi ha 
la garantia d'un gran nivell de 
qualitat amb professors titu
lats com Marta Ludevid - exba- 
llarina del Corella Ballet entre 
d'altres- i, com a nou fitxatge 
també en clàssic, Carmen 
Peyró (Pedagogia de la Dansa 
al Conservatori de Madrid).

Segueixen, d'altra banda, 
amb les classes de teatre 
els sabadellencs Santi Ricart 
i Mireia Llunell, que precisa
ment el 18 de setembre veu
ran estrenada la seva última 
pel·lícula. El virus de la por, de 
Ventura Pons.

The Company considera 
important, a més. que els 
alumnes pugin a un escenari 
com a mínim tres cops l'any. 
Ho fan pel Dia Internacional 
de la Dansa -tant a l'aire lliure 
com a la Gala de Dansa Clàs
sica al Principal, on sempre 
han estat seleccionats fins 
ara-, per La Marató de TV3 o 
al seu festival de fi de curs.

Però una altra faceta que 
està desenvolupant The Com
pany és l'organització d'es

deveniments culturals relaci
onats amb la dansa. El més 
recent va ser The Exploding 
Plàstic Fest, un festival que 
va omplir l'Hangar de Barce
lona amb artistes com Maria 
Rodés. Blood Quartet, o 
Esperit! i on els professors de 
The Company van exhibir un 
altíssim nivell en aquest diàleg 
entre música, dansa i improvi
sació amb altres companyies 
professionals.

Montserrat Vera explica que 
aposten per diversos tipus 
d'esdeveniments. A més de la 
línia de The Exploding Plàstic 
Fest, mantenen la seva pre
sència en actes benèfics, com 
podria ser el cas de La Marató, 
on els alumnes actuen amb 
figures professionals ■

Alumnes Adults (foto dreta) i Júniors (esquerra) guadeixen ballant i alhora fan gaudir el públic

Ritme: quan l'experiència és un grau
Les escoles que dirigeix Cristina Allande fomenten els valors

□s Infantils aprenen gràcies a una metodologia clara

X.ROSELL

Dilluns vinent s’inicien els 
cursos a les escoles Ritme de 
Sabadell (Vallès, 43 i Riego, 
15), amb l’avinentesa que, 
gràcies al prestigi i experièn
cia d’aquests centres -dirigits 
per Cristina Allande-, els alum
nes són receptors dels millors 
valors de la dansa (compa
nyonia. sensibilitat, treballar 
el cos harmònicament...), a 
partir d’una metodologia clara, 
avalada per les millors institu
cions internacionals de dansa.

De les disciplines que s’im
parteixen a Ritme, -amb pro
fessorat molt qualificat, i que 
aquest any s’ha ampliat- cal 
destacar el jazz. hip-hop (amb 
totes les seves variants), cla- 
què, teatre musical, contempo
rani, dansa espanyola, reper
tori, dansa clàssica -que es 
pot aprendre amb metodologia 
de la Royal Academy of Dance 
London o la rusa Vaganova-; i

com a novetats: zumba, swing 
i danses tradicionals.

L’ingrés és partir dels 3 
anys, i la formació acompanya 
els alumnes fins ben entrada 
l’adolescència. Val a dir que 
en bastants casos fins i tot els 
serveix com a sortida professi
onal a nivell artístic. En aquest

sentit, les col·laboracions amb 
els teatres locals, així com les 
participacions de Ritme a La 
Marató de TV3 i altres esde
veniments. sovint són notícia. 
Com també ho serà el musical 
que està produint Ritme, pro
tagonitzat exclusivament per 
alumnes de l’escola. Atents ■
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