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El ón de la dansa a Vilanova i la Geltrú sempre ha tingut un referent molt concret: IcrJigura del Mestre Magriña. Pero
més enlla del seu IIegat personal i professional, la nostra ciutat compta amb UI1 col-lectlu de persones que, o bé des de
la vessant de I'ensenyament, o bé com a opció protesslonof s'ha dedicat a aquest art com a }orma de vida. Moltes són
les persones que d'una manera o altra s'han vist engolides per la magia de la dansa. Hem volgut agafar un exponent
de totes elles i descobrir el seu comí en aquesta dísclpñnc, des deis seus inicis fin s a I'actualitat. I hem valgut fer una breu
pinzellada de les diferents modalitats de dansa que fan gent de Vilanova, de notxernent o d'adopció.

MAITE FERRÉ. Ballarenun vaixell

Amb 4 anys, Maite Ferré va cornencor la seva carrera particu-
lar en el món de la dansa a l'ocodérnlo de Coral Retamero,
Deu anys més tard ingressava a l'lnstitut del Teatre de
Barcelona, mentre anava a classes a l'Escoto de Ball Teresa
Corullo: A Barcelona va fer tots elscursos de .10 carrera d'es-
ponvol. 7 anys, i en va fer 5 més de closslc.

L'any 1992 va entrar a formar part del ballet del Llceu amb 1'0-
pera Carmen, que interpretava Cristina Hoyos i que estava diri-
gida per Núria Espert, Després va fer unes audicions per a uno
companyia que treballava en els espectacles d'un voixell, Al
segon any d:estar amb aquesta formació la van fer encarre-
gada de grup i durant la tercera temporada ja va estrenar un
espectacle propi. Fou quan va crear la seva componylo. Ojos
Flamencos, amb Lourdes Bouquet. L'any següent van muntar
una segona companyia, Pasión Flamenca i des del setembre
de 1997, ja van comptar amb una tercera formació, Duende
Flamenco, i amb Montse Rico, nova integrant de l'ernpreso.

Aquestes tres formaclons ofereixen espectacles de dansa clós-
síco. espanyol i flamenc, compaginant la part més folklórico
amb lessénclo del ball. Les rutes que fan amb els vaixells han
portat els seus espectacles pel Mediterrani (des de Portugal fins
a Istanbul), i pel Carib, Arnérico del Sud i Sud-ófrlco. :

Ara com ara, el projecte més immediat de
Maite Ferré és poder gestionar les tres
companyies des de terra. El treball actual
el compagina amb classes a escoles
d'Itólio. on dóna cursets a professors o a
persones ja iniciades en el món de la
dansa.
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Al lIarg de la seva carrera professional
també ha fet classes a I'escola Mabel i al
Liceu Frances de Barcelona, al CCA Rafael
Alberti de Vilanova i la Geltrú. També ha
estat a Flexión, el conservatori de música
de Múrcia, preparant gent que es vol dedi-
car a aquest rnón,

í,
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En el seu currículum com a bailarina, la
Maite parla amb orgull de les dues core-
ografies que el Mestre Magriña va fer
expresses per a ella: la Dansa Russa i la
Princesa de Porcellana. Per a aquest
darrer ball va poder utilitzar un vestit
de xinesa del propi Magriña, i per a
la dansa russa va poder lIuir un ves-
tit dissenyat exclusivament pel
ballarí. La presentació d'aquestes
coreografies es van fer al Foment
Vilanoví I'any 1987. La seva rela-
ció tant personal com professio-
nal amb el Mestre la va portar a
visitar sovint la Masia Nova.
Recorda del Mestre, que ho
compartia tot. i ho ensenyava
tot de la seva vida,

THÉRESE.LORENZO. De Francaal
contemporanideRamonOllero

Nascuda a Frorico. Thérese Lorenzo ja fa uns
anys que viu a Vilanova, Va cornencor en el món
de la dansa clossíco als 10 onvs Primer va ser com
una mena de hobby, pero als 18 anys ja va poder
provar altres estils com el contemporani o el jazz. Fou
aleshores quan sho va cornencor a prendre més serio-
scrnént i ~a provar de bollar professionalment, Va estar un
any, al 1989, a l'Escola Anne Marie Porras, de
Montpellier, Enaquella epoca una amiga seva
va anar a Parísa fer una oudlcló, La va acom- -,
panypr i totes dues van ser acceptades per
una com-

pan y ia. ''':::-:~~:~.''''''-_ •• ~ •••Durant 4 mesos es va que-
dar a la capital francesa, Fou aleshores
quan un professor de l'escolo. Rui Horto. li va pro-
posar d'cnor a Lisboa a bollar. Just després dolxó
va fer un curset de contemporani amb el coreócrof
Ramon OIler. L'any 1991 entrava a la seva companyia,
Metros. I des d'aleshores ha seguit ballant en ella.

Creu que, tot i que el món de la dansa és molt dur, és,
també a la vegada molt compensador. Són moltes hores'
d'assaig, de mal al cos. pero que tenen la seva recom-
pensa a l'horo de deixar-se anar i poder-se expressor
amb el cosoPensa que és dificil trobar el coreoorot amb
qui aconseguir una harmonia perfecta, Quan va
cornencor amb Oller, ella era una bailarina molt "fron
cesa" (freda, de línies).ElRamon era més exagerat i Ii va
costar molt l'odoptocló: I aquest feto pero, també " ~.
l'ho va ajudar a nivell personal, en el sentit de ~
poder ser més extrovertida. Creu que quan s'arriba a aquesta
relació amb el coreóqrof és més facil de treballar, ja que tots
dos saben el que estan buscont

Quan es planteja el seu futur més immediat. té la idea de provar
de treballar amb algun altre coreóqrof per agafar més expe-
riencia. En el camp personal, a rnés. es planteja la possibilitat de
tenir un fill.Sap, pero, que un cop passi per la maternitat no pocró
tornar al món de la dansa com a bailarina professional (almenys
de la mateixa manera que ho esta fent ara), Pero no per olxo
renunciara a ell. Sap que pot seguir relacionada amb el boll, o
bé des de la vessant de I'assessorament o bé fent cursets.

Durant els 8 anys que ha estat amb la companyia Metros, algun
cop si que havia tingut pensaments de tornar a Fronco. Finshi
tot en alguna ocasió ho havia intentat. Pero el canvi no li va
agradar. També hi havia massa coses a Vilanova que la lIiga-
ven. Una d'elles el seu marit. LluísPoscuol. també ballarí de la
companyia Metros,

Treballar amb la companyia de Ramon Oller li ha donat una
estabilitat econórntco dificil de trobar en altres cornponvles:
Metros és potser I'únic cas d'aquestes característiques que hi
ha en aquests moments al territori. Segons diu ella mateixa, ha
tingut la sort de poder viure de la denso. En aquest sentit.
només les companyies nacionals poden també dedicar-se
exclusivament a la seva professió i vocccló.
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MONTSERRAT LLOPIS.
Ensenyar i aprendre aballar

Establerta en el camp de I'ensenyament, Montserrat Llopis va
cornencor els seus estudis de dansa a Vilanova. Deis 9 als 17
anys es va formar com a bailarina. Després va tenir el seu fill i
abandono la dansa durant un temps. Als 19 anys va marxar a
Barcelona, on entro a I'estudi de Caries Ibáñez i Rosa García.
Tot i que es va iniciar en la dansa clósslco. després es va inte-
ressar també pel contemporani.

Després de I'etapa de Barcelona, va marxar al Conservatori de
Madrid. Per6 cl óé curs ho va deixar. En aquella epoca havia de
compaginar els estudis de denso. amb un treball remunerat, l' e-
ducació del seu fill i el manteniment de la casa. Era una epoca
difícil, pero que no la van fer abandonar olló que més Ii agra-
da, la dansa.

A partir d'oquí va cornencor a donar classes als estudis
dEulóllo Blasi, Rosa García i Amparo Ruiz de Barcelona.
Montserrat Llopis, peró. continuava la seva formació personal
amb cursets d'expressió corporal, de dansa creativa, de
metodologia de la dansa clósslcc ... Ha estot. entre d'oltres.
amb Caremia Moreno i Mirta Pla, totes dues cubanes, amb
Alicia Pérez Cabrero, Glori Gella, Marta Monzó, etc. I ha particl-
pat com a mestra convidada a la Primera Estada de Dansa
Internacional de Banyoles.

La seva carrera professional I'ha portat a preparar gent que
volia entrar al Conservatori de Madrid i a l'lnstitut del Teatre de
Barcelona. Actualment dóna classes en aquesta darrera clutct.
a I'Stage Escola de Dansa de Marta Pairó, a Company &
Company i a l'Escola Amparo Ruiz.

Per6 és del parer que actualment no hi ha sortides per a la
gent que es vol dedicar a la dansa. Potser els qui es dediquen
a la dansa espanyola sembla que tingui més oportunitats.
Per6 la gent adulta que baila o que vol bailar a nivell profes-
siondl no ho té gens fócll. Una oportunitat és potser el que
s'esto esdevenint en els darrers temps, i és la combinació de
diferents disciplines artístiques que permeten donar una nova
orientació als diversos tipus de dansa i que ofereixen altres
alternative'S.

Tot i que de cara al futur vol seguir donant
classes, creu que li és necessari millorar la
seva qualitat de vida en quant a horaris
es refereix. Aix6 si,sense descuidar mai la
seva formació personal. Actualment tres

cops per setmana va a classes de clósslc i
contemporani. Creu en el recicratge

constant per poder donar un millor
nivell a les seves alum-

nes. No con-
cep la

seva
vida

sense la censo. Tot i que no ha pogut pujar
als escenaris per les seves clrcurnstóncles per-
soncls. t-4ontserrat Llopis necessita el contacte

constant amb aquest món.

En la seva carrera professional, hi ha un
ospecte que no vol oblidar. Ho
recorda amb simpatia. Ella va

ser la.core6grafa del Ball
• de Diables de 1'0- '

bra E/sPastorets,
toht els del Círcol

Cat61ic corri els que
van f~r els de la Unió

Vir~novinó. Amb aquesta
darrera enfitat, també va ser la

responsable coreooróñco de 1'0-
bra La (Qrte del Faraón.
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BELEN CABANES.
El so de les castanyoles

Tot i cornencor a bailar a Vilanova, Belen Cabanes, amb 15
cnvs. ja va marxar a Barcelona, al' escola de José de la Vega,
on hi va estudiar durant dos anys. També va estar a I'estudi de
Rosa García i Enrique Burgos, els seus mestres. t'onv 1991 va
obtenir el títol de bailarina espanyola pel Real Conservatorio
Porfesional de Danza de Madrid, i va acabar els seus estudis del
Metode de Castanyoles de Concert d'Emma Maleras. Un cop
acabats els estudis va cornencorlo seva carrera professional,
integrant-se en la Companyia de Dansa Espanyola de
Barcelona. Més endavant es trosllodó a Madrid, on va entrar a
formar part de la companyia Ballet Teatro Español de Rafael
Aguilar. Després vingué t'ópero Carmen, amb Teresa Berganza,
al Teatro Lírico Nacional de la Zarzuela. A partir d'aquí el seu art
la porto per gires arreu del món: Jopó. Fronco. Alemanya,
Suisso.Austria, etc.

Després d'aquest periple torno a Barcelona per tirar endavant
els seus projectes personals, tot i que esporódlcornent continuo
amb la companyia. Durant aquest període compaginava els
espectacles de castanyoles i flamenc amb la docencia,
donant classes a Fronco i Alemanya.

L'any 1996 s'unlo al duet Gioccarpa, dues arpistes de
l'Orquestra Simf6nica d'Euskcol. amb les quals va muntar un
espectacle de castanyoles i espanyol amb arpa. La seva inten-
ció és poder portar aquest espectacle a Vilanova.

Amb Víctor Valls va actuar en el 1r Recital de Poesia lbérico. el
25 de setembre de 1998,al Centre Cultural de Granollers, acte
lnclós en el 7e Festival Internacional de Irobodors i Joglars. Amb
el músic vilanoví va colloboror en fa gravació del disc
tonqonera.co feia peus i castanyoles. Aquest espectacle es va
poder veure el passat mes de febrer a l.Espol de Barcelona.

Al gener d'enguany va participar com a concertista i bailarina
en la inauguració de l'Exposició d'Artistes Espanyols del Museu
Würth d'Stuttgart, on hi participaven Eduardo Chillida, Antoni
Tapies, entre d'altres. També va participar en la presentació de
la col-leccló d: Aghata Ruiz de la Prada en homenatge a
Chillida. El proper mes de maig hi tornara quan es faclla clau-
sura, amb José de Udaeta i la pianista Marina Rodríguez.

Actualment treballa amb Udaeta preparant un espectacle per
al Teatre Barroc de Lupinsburg (Stuttgart), per als
dies 29 i 30 de juny, amb la possibilitat de portar
I'espectacle a Berlín. L'espectacle, "La castan-
yola ovuí". també el volen portar a Barcelona.
Des deis dotze anys que coneix a José de
Udaeta, qui ha decidit arribar al final de la
seva carrera treballant amb Belen
Cabanes. r-

Entre els darrers treballs que ha realitzat,
recentment va presentar una coreografia
de flamenc contemporani amb el sevllló Juan
Carlos Lérida, que va ser finalista al
Premi Moragas de l'lnstitut del
Teatre.

A la Belen li agrada molt combi-
nar el sey Ilenguatge de casta n-
yoles i flamenc amb el ball con-
temporani. Pero. com ella matei-
xa afirma, no busca la fusió deis
dos estils sinó la seva simultane'itat.
A la vega da, li agrada explicar que
el seu flamenc i les seves castanyo-
les són molt objectius, Iluny deis
t6pics i deis volants. La seva intencló
és oferir l'essenclo de I'art que inter-
preta, el seu estat més put Iluny de la
imatge més folklórico i comercial.


