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Directora de l’IEA 
Oriol Martorell

Els projectes de 
dansa a les escoles 
ajuden a la millora 
del nivell cultural 
del país. Tots hi 

contribuïm, des de 
l’Institut del Teatre 

fins a les escoles 
autoritzades.

L’Institut Escola Oriol 
Martorell és un centre 
educatiu únic a Cata-
lunya, on els alumnes 

combinen l’aprenentatge 
de música i dansa du-

rant la primària i la se-
cundària. El projecte es 
va gestar a finals dels 
noranta i va obrir les 

portes el curs 2000-01. 
Montse Guri, que prèvia-
ment havia treballat com 
a docent a l’escola públi-

ca i als departaments 
d’Ensenyament i Cultura, 
n’és la directora actual.

Amb quins objectius et vas in-
corporar a l’Oriol Martorell com 
a directora? 
El primer any vaig estar coneixent 
l’escola per dins i ,el segon, vaig 
presentar el projecte de direcció. 
Un dels objectius per a mi era que 
els alumnes poguessin continuar 
la dansa durant la secundària com 
els de música, per tant que el cen-
tre fos un conservatori de música 
i de dansa. Al Departament vam 
presentar la viabilitat de la dansa a 
l’Oriol Martorell i també a l’Institut 
del Teatre, perquè ho veiessin com 
una oportunitat d’eixamplar l’oferta 
de la dansa al país. Ara mateix hi 
ha dos conservatoris públics i el 
centre de dansa professional Arte-
mis de Tarragona.

Possibles futurs músics i balla-
rins comparteixen aula des de 
primer de primària. Què els 
aporta aquesta experiència 
compartida?
És un enriquiment veure com 
treballen els teus companys. Al 
primer cicle de primària fan de tot, 
de tastaolletes, però fins i tot quan 
s’encaminen cap a una disciplina, 
continuen treballant l’altra. Els de 
dansa fan cant, i els de música 
rítmica Dalcroze i un treball físic 
específic per a músics. També fem 
altres accions, com una festa en 
la qual els músics fan de ballarins 
i viceversa. La interdisciplinarietat 
els fa créixer més preparats. 

Els vostres alumnes tenen un 
rendiment molt bo. Com els 
beneficia en general la dansa i 
la música?
Estan per sobre de la mitjana de 
Catalunya en competències bà-
siques. S’ha de tenir en compte, 
però, que els nostres alumnes han 
estat seleccionats. El fet de fer 
dansa i música amb una doble es-
colaritat comporta que tinguin uns 
hàbits, organització en el treball, 
capacitat per esforçar-se, disci-
plina, escolta, i el treball en equip 

que és intrínsec en l’aprenentatge 
musical o en la dansa. Tot això 
els dona unes estratègies a l’hora 
d’enfocar matèries diferents.

Eduqueu futurs artistes. Poseu 
èmfasi en algun aspecte que no 
sigui tant de caràcter artístic?
Treballem molt l’educació 
emocional, perquè s’han de prepa-
rar per a diferents situacions, des 
de quan no els agafin en una au-
dició, o inclús per l’èxit, que també 
s’ha de saber gestionar.

L’Oriol Martorell té unes con-
dicions úniques a Catalunya, 
com es pot traslladar part de 
l’experiència a altres escoles?
Quan es va dissenyar aquest 
projecte es va pensar en un cen-
tre a cada capital de província. 
Però no ha pogut ser per motius 
econòmics. Ara bé, es poden fer 
convenis regulats, perquè hi ha 
moltes escoles de dansa i música 
amb professorat titulat. Ja hi ha 
llocs que ho fan i funciona. Im-
plica un copagament, i per aquells 
centres en els quals els pares no 
puguin assumir el cost, se’n podria 
encarregar el Departament. És un 
plantejament que ha de ser sobre 
la taula.

Amb la presència de la dansa 
a les escoles com hi sortim 
guanyant com a societat? 
Com fas que la gent tingui ganes 
d’anar al teatre? Nosaltres hem 
d’educar els nens i nenes amb el 
gust d’anar-hi. Els projectes de 
dansa a les escoles ajuden a la 
millora del nivell cultural del país. 
Tots hi contribuïm, des de l’Institut 
del Teatre a les escoles autorit-
zades, que n’hi ha que fan molt 
bona feina, com les de Reus amb 
les que tenim un projecte conjunt, 
o la de Celrà. Se les ha de reco-
nèixer. Creen un planter important 
de ballarins i músics, però també 
s’ha de continuar treballant per fer 
créixer el públic.

Per Clàudia 
Brufau


