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A dalt, Montse Argemí en plena classe de dansa jazz. A sota, vista des d'una finestra de l'escola
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Tu has fet teatre musical professio
nal.
Sí. Vaig treballar a Fama i Càsting.

No té res a envejar amb l'amateur?
Jo crec que no hi ha gaire diferència. 
A Sabadell tenim  molta tradició, amb 
gent molt competent i molt bona. De 
vegades, fins i to t hi ha d'haver més 
disciplina en el món amateur que no 
pas en el professional. Si no, seria 
m olt complicat de fer coincidir horaris, 
per exemple.

Esteu notant la crisi, tant a nivell 
d'escola com d'actuacions?
Sí, m olt. A veure si s acaba d 'una 
punyetera vegada. Jo. però, em fixo 
més a nivell d ’escola, perquè pel que 
fa  a les actuac ions, nosa ltres a llò  
que fem  són m oltes col·laboracions 
«per amor a l'art», per dir-ho d'alguna 
manera. Malgrat no guanyar diners, és 
un al·licient i una il·lusió. I també una 
manera d'aprendre, lògicament.

Com et definiries en poques parau
les?
Sóc una persona bastant reservada; 
crec que m olt treballadora i perfec

c io n is ta ;  de vegades, com que to t 
m ’ il·lusiona, no sé dir que no i després 
penso que potser em disperso massa. 
Faig tantes coses que sovint no tinc 
temps per a concentrar-me.

Quin és el tret principal del teu ca
ràcter?
La sensibilitat.

Com anem de sentit de l’humor?
Bé. M'agrada del tipus irònic.

Quines són les teves vàlvules d’esca
pament, a més de la dansa?

^.La muntanya. Nosaltres a l'estiu sem
pre marxem tres setm anes to ta  la 
família a un càmping de muntanya, al 
peu del Puigmal, a la banda de França. 
Allà caminem, fem excursions, anem 
amb bicicleta... Ens agrada el contacte 
directe amb la natura.

Més aficions?
Llegir, sobretot a l'estiu.

Quin és l'últim llibre que has llegit?
La vacant imprevista, de J.K. Rowling.

Ets casada, Montse?
Sí. amb el David Penas. Ens vam casar 
el 20  de desembre del 1997 a Sant 
Lluís de Rístol.

_ El David a què es dedica?
És comercial d'impremta.

Com us vau conèixer?
A través d'uns amics comuns. Ja feia 
anys que ens coneixíem, però vam tor
nar a coincidir al cap d'uns anys amb 
unes altres circumstàncies.

Teniu fills?
Sí, dos. El Bernat, d ' l i  anys, i l’Oriol, 
de 10. El petit juga al futbol i el Bernat 
fa dansa aquí, al Bots.

El cos és el teu instrument de treball. 
Et consideres narcisista?

^ No, però de vegades és inevitable. Això 
d 'estar tot el dia treballant davant del 
mirall és una mica desagraït. (Riu)

Com vesteixes normalment?
Amb roba còm oda: texans, sam a
rre tes ...

Quin perfum portes?
Cap. No n ’he po rta t m ai.

De les feines de la llar, quina t'agra
da més i quina menys?
El que menys, planxar; i el que més, 
posar rentadores.

I cuinar?
Ni m 'agrada ni tam poc no em des
agrada . C uino el d ia  a d ia , però 
res m és.

Quin és el teu menjar preferit?
La pasta i la pizza.

Segueixes alguna dieta per a man
tenir la forma?
No, a l c o n tra r i. Amb el tem a del 
m enjar sóc m olt desastre . Reconec 
que no em cuido gaire.

Què és allò que no menges mal?
Ni carn  ni pe ix. De peix no n ’ he

m enjat m ai. I de carn, nom és quan 
era pe tita  perquè m ’ hi obligaven.

Caram!
Sembla mentida, oi? (Riu) Però ja  t'ho  
pots ben creure.

Quin és el teu paisatge ideal?
La Cerdanya francesa. Totes aquelles 
muntanyes del Puigmal.

I el teu color preferit?
El verd.

Ets una persona religiosa?
No, gens.

De què tens por?
De les malalties.

En quina mesura t'ínteressa la polí
tica?
No m'atrau gens. Ja s ’ho faran! (Riu)

Quin és el teu racó preferit de 
Sabadell?
M'agrada molt tota la part del Mercat 
Central. La trobo molt bonica.

Tens algun lema a la vida?
Gaudir amb les petites coses. Això és 
allò que intento fer. A casa som to ts  
bastant així.

Has fet amics a la feina?
Sí. He conegut alumnes que s'han aca
bat convertint en m olt bons amics.

Què portes entre mans actu a l
ment?
Ara reestrenem  La volta al món en 
vuitanta dies a La Faràndula. De cara 
al mes de maig també col·laborarem 
en el nou muntatge, que és el Peter 
Pan. I estem preparant el festival de 
l'escola, que representa una moguda 
molt important. El farem a finals del 
mes de juny, en principi a l ’Auditori de 
Sant Cugat. També tenim el projecte de 
fer Els pirates, amb el Teatre del Sol, 
per a la temporada vinent. I ens han 
demanat de participar a la Festa de 
l'Esport de Barberà del Vallès... Ja ho 
veus, no parem! Sempre col·laborant 
amb to t allò que surti.

Vinga dosis d'energia! t



Dissabte, 16 de març del 2013 S A B A D E L L E N C S Diari de Sabadell 29

Argemí és una coreògrafa amb força experiència en muntatges artístics
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Des de quan funciona aquesta es
cola?
Vam obrir el mes de setembre de l’any 
1995. Primer vam començar al carrer 
de Vilarrúbias amb una companya, la 
Glòria Pons, però més endavant ella 
va iniciar els estudis de mestra i vaig 
decidir continuar jo sola. Llavors em 
vaig traslladar a aquest local. Som 
aquí des de l’any 2000. Hi estem molt 
bé. El local és cèntric, molt maco i les 
sales són àmplies.

Quines activitats hi podem trobar?
Tenim des de petits de tres anys fins a 
adults. Fem iniciació a la dansa, dansa 
clàssica, jazz, contemporani, claqué, 
hip-hop, break, cant, raga...

Hi ha límit d'edat?
No. Tenim alumnes de cinquanta anys, 
per exemple. El ball no té edat.

Quina és la classe més sol·licitada?
La de dansa jazz. També és aquella de 
la qual tenim més grups i més gent.

A l'escola quin percentatge hi ha de 
nens i de nenes?
Ara no t'ho sabria dir exacte, però en 
els últims anys la cosa ha m illorat 
respecte als nens i als nois. Així com 
fa deu anys o quinze teníem un nen
0 dos en tota l ’escola, ara potser en 
tenim quinze o vint. I els que vénen a 
l'escola a fer dansa és perquè realment 
els agrada. El fet que alguns ballarins 
tipus Víctor Ullate s ’hagin popularitzat, 
penso que hi ha ajudat molt, com també 
els espais de televisió que s’han fet 
de dansa.

T’hi veus, tu, participant en algun 
programa d'aquests?
No, home! Ni de bon tros! (Riu)

És difícil la pedagogia de la dansa?
Suposo que sí. però a mi m'agrada 
molt. És allò que prefereixo. Més que 
no pas ballar. M'hi trobo molt a gust 
donant classes i fent coreografies.

Quins són els teus referents artís
tics?
M'agrada molt una coreògrafa america
na que es diu Twyla Tharp o el ballarí 
Hofesh Schechter. Aquest fa un tipus de 
dansa contemporània molt energètica 
que a mi m’encanta. També tinc debi
litat per la Sylvie Guillem, que és una 
ballarina clàssica fantàstica. Ja veus 
que vaig agafant d’aquí i d’allà.

A part de les condicions físiques, què 
més cal per a ballar?
Tot i que estem d ’acord que les condi
cions físiques són importants, també 
cal que tinguem present que amb el 
treball sempre es pot aconseguir més. 
Hi ha persones, per exemple, amb unes 
condicions molt bones o que són molt 
tècniques, però en canvi no transmeten 
res. I per a mi, moltes vegades és més 
important una persona que quan balla 
et transmet quelcom que no pas que 
executi el ball amb una perfecció tèc
nica absoluta però sense sentiments, 
que no m’aporti res.

1 tu, a les classes, què intentes trans
metre?
Diversió i energia. I que allò que els 
alumnes facin ho intentin posar a la

pràctica tan bé com puguin; és a dir, 
que gaudeixin, però sense deixar 
de fer un bon treball; que vinguin a 
classe amb un cert rigor i seriositat. 
I que consti que a les classes ens ho 
passem molt bé, que hi ha molt bon 
ambient, que en gaudim molt... Però, 
a la vegada, també s ’ha de treballar 
bé, és clar. La combinació de totes 
dues coses és el que dóna un bon 
resultat final.

Defineix-te com a bailarína.
Sense unes grans condicions tècni
ques, però amb molta energia. De 
vegades, fins i tot massa. (Riu)

En alguna ocasió has patit vergonya 
ballant?
Jo sóc una persona m olt tím ida i 
bastant reservada. Per tant. això de 
sortir en un escenari no m’acaba de 
fer el pes. Quan he sortit, però, m’ho

he passat molt bé. Això sí, abans 
penso; «I ara per què m'he enredat 
a fer això?» (Riu) La veritat és que 
passo una mala estona.

M'has parlat que t ’agrada muntar 
coreografies. Els directors et marquen 
molt o consideres que et donen prou 
llibertat?
Això depèn, és clar. He fet coses al 
Teatre del Sol sota la direcció del 
Ramon Ribalta; a la Faràndula amb el 
Quim Carné o el Joan Baptista Torroella; 
amb el Carles de la Rosa... I cada 
director és un món. Però amb tots he 
gaudit i he trobat alguna cosa. Ara bé, 
n’hi ha que et marquen molt allò que 
volen, i d’altres, en canvi, et donen més 
marge, més llibertat. Amb tots, però, al 
final acabes consensuant i dialogant 
les coses. Això enriqueix.

Quina és la coreografia més difícil que 
has muntat?
Més que difícil però sí la més complexa 
va ser la del musical Joseph i l'increïble 
abric en technicolor. Hi va haver molta _ 
feina perquè es tractava d’un espec
tacle molt eclèctic, amb música de tot 
tipus. Però ens ho vam passar d'allò 
més bé!

Quins són els teus musicals prefe
rits?
Jo em decantaria per Chicago. També * 
destacaria Fama, però més que el 
musical la pel·lícula original.

Quin nivell té el teatre musical que es 
fa a Sabadell?
És amateur, però el nivell és força bo. 
Crec que podem estar molt contents. 
La prova és que molts dels ac to rs , 
acaben anant d’aquí cap allà treballant 
en companyies professionals.
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MONTSE
ARGEMÍ

Montse Argemí 
fotografiada 

aquesta setmana 
al seu gimnàs del 

carrer de Lacy, 
de Sabadell. A 

part del ball, la 
ballarina i directora 

del Bots és una 
apassionada de 
la muntanya. «A 

l’estiu sempre 
marxem tres 

setmanes tota 
la família a un 

càmping de 
muntanya, al peu 
del Puigmal, a la 
banda de França.

Allà caminem, fem 
excursions, anem 

amb bicicleta...
Ens agrada el 

contacte directe 
amb la natura», 

explica

*1

Ballarina, coreògrafa i 
professora de dansa.
Va néixer a Sabadell el 19 
d ’abril del 1970.
«No tinc estudis oficials 
de dansa, però sí que 
he fe t molts cursos. Això 
és degut al fe t que la 
meva especialitat és la 
dansa jazz, i d ’aquesta 
disciplina no existeixen 
estudis oficials. Per tant, 
he treballat amb diversos 
professors i sempre he 
anat agafant una mica 
d ’aquí i d ’allà. D’aquesta 
manera m ’he anat creant 
el meu propi estil. Sóc 
autodidacta», declara.
És directora de l’Escola 
de dansa Bots (carrer de 
Lacy, 83), de Sabadell. 
«Tenim des de petits de 
tres anys fins a adults. 
Fem iniciació a la dansa, 
dansa clàssica, jazz, 
contemporani, claqué, h/p- 
hop, break, cant, raga... », 
explica.
Pel que fa a la seva 
vessant de coreògrafa, 
«ara reestrenem La volta 
al món en vuitanta dies a 
La Faràndula», conclou.

Text i fo to s  
JOSEP GAMELL

Mon tse  Argem í Garriga és 
una dona tan sensible com 
enèrgica. I és aquí on rau 

l’èxit de la seva professionalitat. És 
una persona de talent, valenta i mu
rria. Cordial i propera. De disciplina 
amable. La seva manera de moure’s, 
d'enraonar, accentua el seu magnetis
me natural. Té una mirada viva i molt 
directa, i la manté, fidel, en els ulls 
del seu interlocutor sense que resulti 
incisiva o molesta. El seu posat és 
asserenat, com el seu discurs. Es 
reconeix «bastant reservada; crec 
que molt treballadora; de vegades, 
com que to t m’il·lusiona, no sé dir 
que no i després penso que potser 
em d isperso  m assa. Faig tan tes 
coses que sovint no tinc temps per 
a concentrar me.» És la directora de 
l'Escola de dansa Bots (carrer de Lacy, 
83), de Sabadell. «Tenim professors 
especialitzats per a cada una de les 
disciplines, amb activitats a partir 
dels 3 anys. L’escola està dirigida a 
amateurs, aficionats i professionals. 
La nostra oferta d'horaris i nivells és 
àmplia, amb espais adequats per a la 
dansa, el cant i la interpretació. També 
fem tallers i cursos intensius», explica 
satisfeta. Del seu cap surten coreo
grafies i més coreografies. Argemí és 
qui s ’encarrega de les coreografies 
de moltes de les obres de teatre que 
es representen a la nostra ciutat. És 
una olla en plena ebullició. També 
té certs tics perfeccionistes i molta 
empenta. Per a ella, les dependències 
de l’escola són casa seva. S’hi sent la 
mestressa de casa i no la directora. 
Té cura del més insignificant dels de
talls. És una pencaire incansable. Viu 
íntegrament dedicada al seu projecte. 
Comencem.

On vius, Montse?
Al carrer de la Unió. Sempre he viscut 
a la mateixa casa.

Vas néixer a Sabadell el 19 d'abril 
del 1970. Què recordes de la teva 
infantesa?
A casa sempre s ’hi aplegava molta 
fam ília , m olts am ics dels pares i 
nostres... Hi havia força moviment, 
vaja. (Riu)

Què volies ser de petita?
No ho sé. Però sempre m'ha agradat 
molt to t allò creatiu, artístic... Feia 
patinatge, atletism e, dibuixava, em 
disfressava i ballava. En aquest aspecte 
era una nena força inquieta, però la 
veritat és que no tenia gens clar allò 
que volia ser. Gairebé et puc dir que 
no ho vaig saber fins que l'any 1995 
em vaig trobar dins de l ’escola. No 
m’hauria pensat mai que acabaria fent 
aquesta feina.

A quin col·legi anaves?
Al Sant Nicolau.

Eres bona estudiant?
No gaire. L’EGB em va anar força bé, 
però després la cosa ja es va començar 
a torçar una mica. (Somriu)

Quines eren les teves assignatures 
preferides?
L'educació física m’ha agradat molt, des 
de petita. Al Sant Nicolau, la Mariona 
Molet, dins d ’aquesta assignatura, 
dedicava una part molt important a la 
dansa i a l ’expressió corporal. I això a 
mi m’encantava. També m’agradava el 
dibuix. Ja t'he comentat que m’atreia 
to t allò relacionat amb la vessant 
artística.

Què vas fer quan vas acabar d'estudiar 
al Sant Nicolau?
Vaig fer Relacions Públiques.

I doncs?
Perquè al principi ho vaig trobar interes
sant. Fins que vaig veure que no m’hi 
dedicaria mai. Tenia la percepció que 
allò no era per a mi. No obstant això, 
com que havia començat la carrera, la 
vaig acabar. Però no hi he treballat mai 
ni tampoc no he tingut la intenció de 
fer-ho. Paral·lelament, allò que sí que 
sempre he anat fent és dansa. No en 
tinc estudis oficials, però sí que he fet 
molts cursos. Això és degut al fet que 
la meva especialitat és la dansa jazz, 
i d ’aquesta disciplina no existeixen 
estudis oficials. Per tant, he treballat 
amb diversos professors i sempre he 
anat agafant una mica d'aquí i d’allà. 
D’aquesta manera m’he anat creant el 
meu propi estil. Sóc autodidacta.

A quina edat vas començar a fer 
dansa?
De gran. Als catorze o quinze anys.

Què et va influir a fer-ho?
Jo a casa sempre ballava i muntava 
balls amb les amigues. Ens inventàvem 
teatres, coreografies i altres històries. A 
més a més, a casa sempre sonava mú
sica de jazz perquè el meu pare n'era un 
gran aficionat. També li encantaven les 
pel·lícules de Gene Kelly o Fred Astaire. 
Fins que amb el grup d’amigues ens 
vàrem apuntar a ballar en una escola.
I jo  vaig continuar ballant.

Quina va ser la teva primera mes
tra?
Vaig començar amb la Glòria Bertran. 
Després també vaig estar un temps 
amb la Cristina Allande. Fins que 
ja em vaig començar a bellugar per 
Barcelona.

Parla’m dels teus pares.
El meu pare, Josep, era pediatre. 
Treballava a la clínica del Nen Jesús i 
també tenia consulta a casa. Va morir 
d’un càncer quan jo  tenia vint anys. La 
meva mare, Montserrat, és mestressa 
de casa.

Tens germans?
Sí, un. Es diu Oriol i és dos anys més 
petit que jo.

Tornem a la vessant a rtís tic a .  
Recordes alguna anècdota del teu 
aprenentatge?
En una actuació, arran d ’un acte pro
mocional, de cop i volta em vaig donar 
un cop al cap tot fent un salt, ja que 
una part del sostre de l ’escenari era 
molt baixet. (Riu) Aquell moment em 
va quedar gravat.

La dansa què significa per a tu?
Sobretot, molta energia i expressió. I 
ja  sé que això pot sonar molt tòpic o 
típic, però per a mi la dansa és una 
forma de vida. M’hi trobo totalment 
involucrada. Moltes vegades, anant pel 
carrer, en qualsevol cosa quotidiana 
que veig o que sento, ràpidament, 
sense voler-ho, el meu cap ho relaciona 
amb la dansa.


