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EL MIRALL

VA BALLAR AMB LA CORONA DEL BALLET RUS A SARAGOSSA

ALBA MONTAÑÉS

Alba Montañés és una ballarina que amb 19 
anys ja pot presumir d’haver col·laborat amb 
companyies de luxe. 

L’any passat, i mitjançant un càsting que es 
va realitzar a l’escola on actualment estudia 
dansa, el Conservatori Professional de Dansa i 
Música de Saragossa, va formar part dels cors 
de ball de la producció El Cascanueces, de la 
Corona del Ballet Rus. “No tothom té l'ocasió 
d'actuar amb una companyia amb tant renom 
com és la Corona del Ballet Rus. A més, vam 
tenir l'oportunitat de rodejar-nos de molts pro-
fessionals”, assegura l'Alba.

Aquesta jove lleidatana va començar la seva 
formació de ben menuda, tot i que mai havia 
pensat que s’acabaria dedicant professional-
ment a la dansa. “De petita feia ballet perquè la  
mare m’hi apuntava, i m’agradava. Però la idea 
de dedicar-m’hi professionalment no va ser fins 
estar a l’Ilerdansa Ballet Jove, on el nivell era 
més fort i vaig adonar-me que valia”.

I com a bona professional que és sap que 
és bàsic tenir una bona formació, per aquest 
motiu encara ara continua instruint-se. Va estar 
dos anys a l’Espai Dansa i a l’Ilerdansa Ballet 
Jove de Lleida. Va estudiar dos cursos a l’Es-
cola Artemis de Tarragona i finalment ha acabat 
formant-se a Saragossa on l’any vinent ha de 
començar el cinquè curs de grau professional.

Al Conservatori Professional de Dansa i Mú-
sica de Saragossa hi cursa tant dansa clàssica 
com contemporània. Explica que la clàssica és 
la base per a qualsevol dansa tot i que “ara em 
comença a agradar més la dansa contemporà-
nia”, assenteix l'Alba. 

Els al·licients per tirar endavant són els con-
cursos i en això tampoc es queda curta. En l'úl-
tima edició del concurs Anaprode va guanyar el 
primer premi individual categoria excel·lent. "Els 
premis dels concursos aconsegueixen donar-te 
més motivació", afirma la ballarina.
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