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Dies a pas
De Dansa

Quatre passes a la DRETA i una ENDAVANT ,
damunt de mitges puntes i amb el mentó ben
alt. Braços estesos AMUNT, AMUNT,
encara MÉS AMUNT.
Colette va agafar les seves sabatilles de ballet, que estaven al prestatge de baix del seu
armari, les va ficar a la bossa
que preparava i es
va asseure al llit, somrient
SATISFETA.
Ja feia un cert temps que tenia la sensació que tots els
seus moviments formaven
part d’una
de dansa clàssica!

COREOGRAFIA
7
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D ies

a pas De Dansa

A

Els últims mesos, el CURS que impartia
la senyora Plié havia ENTUSIASMAT especialment els estudiants de Ratford, perquè
la professora havia afegit a les classes habituals uns SEMINARIS dedicats a la història,
els passos i les coreografies de diversos estils
de dansa. Potser, pensava Colette, era per
això que li feia l’efecte que es movia com
si ballés ...
—Estàs prepara...
de
em
da, Cocó? —li va
Ar
l
r
pA
preguntar Pamela
i
u
v
agafant la seva
bossa—. Ens en
hem d’anar!
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D ies

a pas De Dansa

Colette va AGAFAR la bossa de
gimnàstica i, pas a pas, com si seguís una
imaginària, va
anar ballant alegrement fins a la porta de
l’habitació, on l’esperava la seva amiga per
COMENÇAR un nou dia.
—A veure de quin tema ens parlarà avui la
... —es demanava Nicky

COREOGRAFIA
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D ies

a pas De Dansa

*El hip hop és un gènere musical amb molt de ritme del qual ha sorgit un estil
de ball modern.

mentre ella i els seus companys ocupaven els
seus llocs a l’aula.
—Les classes sobre el HIP HOP * han estat
les meves preferides! —va exclamar Pamela
immediatament.
—Perquè després ens posàvem a ballar com
BOJOS a la sala d’assajos! —va dir Craig
amb una rialleta.
—Segur que serà una classe interessantíssima, com sempre! —va afegir Violet.
Al cap d’uns minuts, la curiositat dels alumnes va quedar satisfeta quan van VEURE
les dues paraules que
havia escrit amb guix a la pissarra.
—Dansa clàssica! —va exclamar Colette,
entusiasmada.
La senyora Plié va començar a explicar als
seus alumnes:
—La dansa clàssica és una disciplina amb
molta història i estic segura que la sabreu
apreciar!
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DA NS A
CL ÀS SI CA
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D ies

a pas De Dansa

Com sempre, durant la CLASSE els
alumnes van seguir amb molt d’interès les
explicacions de la senyora Plié.
Però quan van SORTIR de l’aula, va quedar clar que no tots s’ho havien agafat amb
l’entusiasme habitual...

mm

...
Qu

è

A?
ss
pA
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D ies

a pas De Dansa

—Es pot saber què us passa, nois? —va
preguntar Colette a Ron, Craig i Shen.
Tots tres es van MIRAR .
—La classe ha estat interessant... —va
dir Craig—. Però estudiar totes aquestes
de dansa clàssica
serà un rotllo!
—Oh, i tant, ja ho pots ben dir! —va exclamar Shen.
—Hauria estat molt més divertit fer un curs
de BREAK DANCE* —va opinar Ron alhora que feia un pas de dansa acrobàtica, davant dels amics.
Colette es va quedar PENSATIVA uns
instants i va deixar que els seus amics se
n’anessin sense replicar.
—Com és que no has PROTESTAT ,
Cocó? —li va preguntar Violet, sorpresa—.
La dansa clàssica no és gens avorrida, i ningú ho hauria pogut explicar més bé
que tu als nois!

*El break dance és un ball acrobàtic modern.

COREOGRAFIES
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D ies

a pas De Dansa

—T RANQUIL . LA! —va respondre
Colette amb un somriure murri—. No els ho he
explicat amb paraules perquè els ho penso...

r
a
t
r
s
a la
o
m
e
d
PRÀCTICA!!!
ho
JA

eu!!
veur
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