
ARIADNA ESCODA 

-Què és la dansa per a vostè? 
- És la meva vida. He dedicat 
més de quaranta anys a la dansa 
i des de petita em va enganxar. 
La dansa permet transmetre 
emocions a través del movi-
ment. La dansa no és res més 
que parlar amb el cos, però és 
quelcom molt important, per-
què és un acte molt íntim. Així 
doncs, es podria dir que ense-
nyar dansa és un repte, ja que 
permet descobrir-se a un ma-
teix i posteriorment transme-
tre més. Es coneix més una per-
sona per com balla que per com 
parla.  

 
-Com recorda els inicis de 
l’escola? 
- Vaig venir a l’Hospitalet de 
l’Infant l’any 1976, quan em 
vaig casar. A partir d’aquí, vaig 
poder dedicar-me al que real-
ment m’apassionava i vaig 
obrir l’escola de dansa. 

 
-Després de quaranta anys, 
creu que hi ha talent a l’Hos-
pitalet de l’Infant?  
- N’hi ha moltíssim, però es po-
dria explotar més. La gent no 
acaba de ser conscient de la im-
portància de la dansa. El que 
crida més l’atenció després de 
quaranta anys però, el que con-
tinua sorprenent-me és que la 
societat consideri que la dansa 
és una activitat únicament fe-
menina. A cada curs hem tingut 
ballarins masculins, però és 
quelcom molt puntual.  

 
-A què es deu aquesta situa-
ció? 

- Segons el meu punt de vista, 
les noies sí que s’han integrat 
en els esports que són conside-
rats d’homes (com ara futbol, 
bàsquet...) però en canvi, no 
s’ha dut a terme l’efecte con-
trari. Així doncs, encara avui en 
dia costa que els nois s’interes-
sin per la dansa perquè consi-
deren que no els ‘pertoca’. 
S’han de canviar aquestes idees 
antigues i preconcebudes pel 
conjunt de la societat. Ara ma-
teix, a l’escola tenim un alumne 
d’uns vuit anys. Normalment, 
són d’aquesta franja d’edat, pe-
rò s’hauria d’ampliar la forqui-
lla d’edat. 

 
-Quins valors busca transme-
tre a través de la dansa? 

- La dansa és una activitat física 
però també artística. Partint 
d’aquesta base, no és competi-
tiva. El que es potencia, en can-
vi, és el treball en equip. La so-
cietat en general ja és prou du-
ra i competitiva, de manera que 
considero que la dansa no ha de 
ser així. 

- Què es pot considerar èxit 
en el món de la dansa? 
- Això depèn de cada ballarí o 
ballarina. Va en funció de cada 
persona i sobretot de les priori-
tats de cadascú. Per tant, per a 
algú l’èxit pot ser treballar per 
una companyia en l’àmbit mun-
dial, mentre que per a algú altre 
pot ser simplement gaudir de la 
dansa. Personalment, crec que 
l’èxit hauria de ser secundari 
en aquest món.  

 
-S’ha de sacrificar alguna co-
sa en el món de la dansa?  
- Sí, la vida. Tant en l’àmbit per-
sonal com professional. Però 
aquest no crec que hagi de ser 
un objectiu tancat. El nostre 
objectiu des de l’escola és el de 

promoure l’amor per la dansa, a 
la vegada que donar ales a aque-
lla gent que pot donar més de si 
en aquest món.  

 
-Seguint en aquest punt, què 
demana al futur? 
- Poder continuar fomentant la 
dansa a la societat molts anys 
més. Ara poso la mirada a 
aquest divendres, que cele-
brem el festival de Nadal. 
Aquest serà el primer dels ac-
tes que serviran per celebrar 
els quaranta anys de l’escola, 
que es va inaugurar oficial-
ment el 2 de maig de 1976. A 
partir d’aquí, estem tancant 
actes que serviran per comme-
morar aquesta data tan impor-
tant per a mi.

MONTSERRAT SOTERO ■ F U N D A D O R A  D E  L’ E S C O L A  D E  D A N S A  M O N T S E R R AT  S O T E R O

‘Ensenyar dansa és tot un repte’

❞
‘La societat segueix 

considerant la dansa 

com una activitat 

femenina’

Montserrat Sotero 
(Badalona, 1952) és 
una ballarina for-
mada a l’Institut del 
Teatre de Barcelo-
na. Va mudar-se a 
l’Hospitalet de l’In-
fant el 1976 i va inau-
gurar l’Escola de 
Dansa Montserrat 
Sotero. Al maig cele-
brarà quaranta anys 
al municipi i diven-
dres organitza el fes-
tival de Nadal a l’Au-
ditori Infant Pere 
(20h) com a inici 
dels actes d’aniver-
sari.
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Montserrat Sotero és la fundadora d’aquesta escola de dansa que es troba a l’Hospitalet de l’Infant. FOTO: PERE FERRÉ
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Lo que quedará del debate entre los candidatos del PP y del 
PSOE es el momento en el que Pedro Sánchez le dice a Rajoy: 
«Usted no es una persona decente» y la réplica de éste asegu-
rándole que este insulto es propio de alguien «ruin, mezqui-
no y miserable». 

Nunca antes se había llegado al insulto personal en un de-
bate así. Lo más fuerte fueron expresiones como el «¡Váyase 
señor González!» pronunciada por Aznar en 1994, o el «Usted 
traiciona a los muertos», de Rajoy a Zapatero en 2005.  

Es una pena que discutieran como lo harían en una taber-
na. En casi dos horas no vimos ni una pizca de ingenio, sino el 
estilo bronco. Incluso echamos en falta alguna frase como la 
de Fraga: «Una sardina es una ballena que ha pasado por las ma-
nos de un Gobierno socialista». 

Los espectadores merecen un comportamiento mejor de 
sus líderes. Aunque llamar líderes a Rajoy y Sánchez quizá sea 
una exageración.
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