
Entrevista con Miriam Vivero Casabella e Dimas Fernández Ron 33

 

Entrevista con... 
 

MIRIAM VIVERO CASABELLA  
e DIMAS FERNÁNDEZ RON 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   - Cando e como comezou a vosa 
afección polo baile? 
   MÍRIAM: Dende moi pequena gustoume 
o baile, xa que ós tres anos meus pais levá-
banme ó Atalaia bailar a lambada. 
   DIMAS: Empecei no ano 1996, porque 
varios compañeiros de fútbol decidiron 
apuntarse a baile para coñecer a algunha 
rapaza. E así foi: nese curso tocábannos a 
dúas ou tres mulleres por cada home.  
   - Cando e como comezastes a bailar 
xuntos? 
   Aínda que xa bailabamos dende facía 
moitos anos, xuntos levamos dous anos 
aproximadamente. Ambos tiñamos parella, 
por diversas circunstancias quedamos sen 
elas, e como xa eramos parella sentimental 
decidimos probar xuntos a ver que pasaba. 
   - Cando e como comezastes a dar 
clases de baile? 
   Xuntos comezamos dende hai un ano e 
medio. Antes Dimas daba clases para unha 
escola de baile e ó rematar a relación con 
eles decidimos ampliar os nosos coñece-
mentos formándonos con algúns dos mello-
res profesionais, tanto para bailar como 
para dar clases de baile. Xa tiñamos pensa-
do comezar, pero se non fose por Mirta, 
aínda estaríamos esperando. Ela foi a pri-
meira que confiou en nós e por isto témos-

lle un gran aprecio e aproveitamos para 
darlle as grazas. 
   - Cales foron os principais proble-
mas que tivestes que superar para de-
dicarvos ó baile? 
   Perder tempo da nosa vida persoal e, so-
bre todo, inverter moito diñeiro na nosa 
formación, para que os nosos alumnos poi-
dan recibir os mesmos servizos sen ter que 
desprazarse en avión... e que as clases te-
ñan un prezo máis accesible. 
   - Recibistes apoios ou axudas para 
iniciar a vosa afección ó baile? Houbo 
xente que vos puxo trabas ou impedi-
mentos para que o fixerades? 
   Si, recibimos axuda, sobre todo das no-
sas familias. Por outra banda, como somos 
conscientes de que practicamos un deporte 
minoritario, non nos estrañou. Pero si, tive-
mos trabas dalgunha persoa en particular e 
de dous concellos ligados dalgunha manei-
ra a esa persoa. Persoalmente non com-
prendemos como co diñeiro de todos se re-
alizan cursos de todo tipo, non só de baile, 
designando normalmente a dedo ao profe-
sor polo organizador do mesmo sen ter en 
conta o mellor para quen van acudir a el.  
   - Parécevos que a xente opina en 
xeral que estas cousas do baile e ou-
tras semellantes son toleadas de xen-

te que non ten nada mellor que facer? 
   Si. Normalmente considerase que todo 
aquilo que sae do habitual, é dicir, deportes 
ou actividades máis comúns, non ten valor 
ou non é tan bo. Para nós todos os depor-
tes ou actividades son respectables. De fei-
to, practicamos outros deportes. Nós pode-
mos dicir que conseguimos grandes logros, 
como participar en Campionatos de Espa-
ña, I.D.S.F. Open (competición de máximo 
nivel internacional), congresos con algu-
nhas das mellores parellas do mundo... 
mentres que algún compañeiro noso que 
practicaba fútbol segue no mesmo equipo 
local, na mesma categoría e recibindo 
grandes axudas económicas de concello e 
empresas. Non criticamos que se facilite a 
práctica dun deporte ou actividade, senón 
que reivindicamos que se trate a todo o 
mundo por igual faga baile, motocrós, ci-
clismo, billarda... Por iso formamos parte 
dun grupo de traballo de adestradores que 
loita pola creación dunha Federación Gale-
ga de Baile Deportivo e de Salón, diferen-
ciándonos por completo das persoas afec-
cionadas, sen ningún tipo de formación 
profesional, que saben catro figuras de bai-
le e as ensinan sen preocuparse de que po-
den lesionarse algúns dos seus alumnos. 
Este é un dos fins que ten o noso grupo de 

   Miriam e Dimas levan xa algúns anos dando 
clases de baile no Ximnasio do noso Instituto. 
Varios dos alumnos que estudan ou estudaron 
nel son alumnos deles. Lévannos tamén axu-
dado nalgúns festivais de fin de curso, nos te-
mas relacionados co baile, que é o seu. Dimas 
naceu en Ribadeo, onde sigue residindo ac-
tualmente coa súa familia, hai 26 anos. Mi-
riam, pola súa banda, é de Ferreira, lugar on-
de naceu hai 21 anos e onde sigue vivindo 
coa súa familia. A ambos semella gustarlles a 
ensinanza, sobre todo no que ten que ver coa 
música, pois Dimas, ademais de dar clases de 
baile, traballa de Disc Jockey, mentres que 
Miriam dá tamén clases de Francés. A nin-
guén se nos esquece que Miriam estudou hai 
anos no IES Alfoz-Valadouro, onde deu pro-
bas tamén de posuír unha fermosa voz. No 
que se refire á súa actividade profesional, po-
demos dicir que Miriam e Dimas tiveron sorte, 
pois traballan no que lles gusta e coa súa pa-
rella, cousa que non todos poden dicir. Moi 
boa sorte ós dous e... A bailar! 
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Bailando unha bachata sobre o escenario. O seu repertorio inclúe múltiples 
variedades dentro do mundo da danza. Dimas e Míriam forman parella, tanto 
no baile como na vida real.  

traballo, que foi designado pola Asociación 
Española de Baile de Salón, máximo orga-
nismo nesta materia no noso país. 
   Problema que temos en Galicia en xeral, 
e en Lugo en particular, é que a xente non 
conta con suficiente cultura de baile, é di-
cir, non son capaces de diferenciar entre o 
que está ben e o que non. Por exemplo: se 
un rapaz non vai ben en matemáticas no 
seu colexio e os pais deciden que acuda a 
clases particulares, non van levalo a cal-
quera sitio, porque o que queren e que es-
tea ben atendido. 
   - Que tipos de bailes practicades? 
Cal é a modalidade que máis vos gus-
ta e que mellor practicades? 
   Practicamos:  
   - Baile de festa: cumbia, pasodobre, sal-
sa, bachata, vals vienés, merengue, roda 
cubana, slow fox... 
   - Baile deportivo: LATINOS: samba, cha-
cha-cha, rumba, pasodobre e jive. 
   - Standard: vals inglés, tango, vals vie-
nés, slow-fox e quick step. 
   A Míriam gústanlle máis os bailes stan-
dard e a Dimas os bailes latinos, pero sem-
pre quedándonos co baile deportivo. 
   Unha ou varias veces ó ano, dependendo 
dos compromisos da nosa adestradora, or-
ganiza un training en Barcelona, ao que 
acoden todos os seus alumnos de máximo 
nivel de todo o mundo e tamén algunhas 
parellas punteiras a nivel mundial que non 
o son. Alí recibimos como complemento 
clases de técnica de baile clásico cunha pa-
rella arxentina, de agarres e condución cu-
nha parella chilena, de preparación física e 
psicolóxica de Josep e Tania, adestradores 
do C.A.R. (Centro de Alto Rendemento para 
deportistas de élite) e con Carles, profesor 
de ximnasia correctiva, streching postural... 
entre outros. Todos eles son grandes pro-
fesionais nas súas materias, que adaptan 
os seus coñecementos ó baile de salón e 
de competición para que nós poidamos sa-
carlle o máximo rendemento posible. Isto 
ten lugar durante sete días, sendo de obri-
gado cumprimento os catro primeiros. 
   - Que é o que vos gusta do baile? 
Que satisfacción atopades en bailar? 
   Gústanos o seu carácter sociocultural. 
Ademais, disfrutamos bailando porque é 
unha válvula de escape para desconectar 
das nosas preocupacións. 
   - Cantas actividades realizades en 
torno ó baile? Bailades por diversión? 
Dades clases de baile? Asistides a 
competicións? Preparades espectácu-
los para a xente? 
   Bailamos porque nos gusta. Agora mes-
mo estamos poñéndonos en forma, realiza-
mos adestramentos personalizados moi du-
ros para volver de novo á alta competición 
e, concretamente, para pasar a unha nova 
categoría que se abriu hai pouco e, como 
antes, estar de novo no máximo nivel. Ver-
dadeiramente, estamos preparados para 
organizar espectáculos como o que houbo 
en Ferreira hai uns meses, competicións 
oficiais a nivel galego e nacionais, exhibi-
cións... 
   - En que competicións de baile tedes 

participado? En cales tedes pensado 
participar no futuro? 
   Participamos en competicións a nivel ga-
lego, nacional e internacional, entre as que 
cabe destacar Campionato Galego, Campio-
nato de España e I.D.S.F. Open (máxima 
competición a nivel internacional). Para o 
futuro gustaríanos participar sobre todo ne-
sas grandes citas como son os Campiona-
tos de España e os I.D.S.F. Open. 
   - Podedes explicarnos como son as 
competicións de baile? Son moi du-
ras? Hai moita xente que se apunta a 
elas? Son xustos os resultados? 
   Teñen lugar nun pavillón. Hai 5, 7 ou 9 
xuíces, segundo o tipo de competición da 
que se trate, aínda que pode haber máis. 
As parellas participantes compiten segundo 
o nivel de baile e idade. Por exemplo, can-
do levas moi pouco tempo bailando compi-
tes na categoría I ou iniciación, para xente 
que leva menos de seis meses bailando, e 
así sucesivamente. Somos os adestradores 
quen decidimos en que categoría van os 
nosos alumnos ata a categoría F, porque se 
trata de precompetición, e a partir da cate-
goría E xa se trata de competición, na que 
se ten que conseguir unha media de pun-
tos en polo menos cinco competicións para 
poder promocionar. Canto máis alta é a ca-
tegoría, maior é a media que se ten que 
conseguir para seguir promocionando. 
   Os bailaríns bailamos nunha pista de 15 
X 20 metros como mínimo, onde se baila 

durante dous minutos os bailes que che co-
rresponde bailar. Logo realízase un reconto 
das puntuacións dos xuíces e decídese que 
parellas pasan de rolda, e así ata chegar á 
final. 
   Unha competición normal de Galicia con-
ta cunhas 130 ou 140 parellas participan-
tes, pero se participas en competicións con 
nomes como Zaragoza, Salou, ou calquera 
que sexa un Campionato de España ou 
Open Internacional, pode haber como míni-
mo unhas 500 ou 600 parellas. Recorda-
mos un ano en Salou máis de 800 parellas 
chegadas de todo o mundo. 
   Unha competición normal lévase moi 
ben, posto que fas un exercicio intenso, 
pero non extremo. As competicións máis 
duras son os I.D.S.F. e os Campionatos de 
España. Para poder participar neles necesi-
tas un requisito indispensable, que é ter un 
nivel de baile mínimo de categoría libre, al-
go que comparado co fútbol, para enten-
dernos mellor, sería a Primeira División. 
Nestas competicións, estando totalmente 
en forma despois de estar toda unha tem-
porada preparándoa, compites dende pri-
meira hora da mañá ata última hora da noi-
te, se consegues chegar á final. Chegas a 
perder en torno a tres quilos de peso, aín-
da que varía en función da persoa e de co-
mo se hidrate. 
   En canto aos resultados, temos que pen-
sar que son xustos pero, ao igual que en 
outros deportes, sempre pode haber equi-
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O pasado día 21 de Decembro do ano 2008, Dimas, Miriam e os seus alumnos 
organizaron un festival de baile na Casa da Cultura “Manuel Lourenzo” do Va-
ladouro, que foi todo un éxito. Bailaron tamén nese festival varios alumnos 
que actualmente cursan a ESO no noso Instituto. 

vocacións.   
   - Existen competicións de baile por 
equipos ou só as hai por parellas ou 
individuais? 
   Partindo da base de que o baile de salón 
se realiza en parella, podemos dicir que hai 
competicións por parella individual, que é o 
máis común, e por grupos de parellas, que 
se chaman competicións de baile en forma-
ción. Son equipos dunhas seis parellas que 
realizan coreografías grupais. Adoitan estar 
formados por algunhas das parellas de 
máximo nivel, que polo xeral son as que re-
presentan ó pais correspondente. 
   - Cantas categorías existen nas 
competicións de bailes de salón? En 
cal estades vós? Tedes participado no 
pasado noutras categorías? 
   Igual que en outros deportes, a categoría 
á que se pertence depende da idade e do 
nivel de baile, neste caso. Por idades hai 
moitas. Para simplificar, citaremos as máis 
importantes: xuvenil –ata 10 anos-, junior -
ata 15 anos-, youth -ata 18 anos-, adulto -
ata 35 anos- e senior -a partir de 35 anos. 
Por nivel de baile son: I, H, G, F, E, D, C, 
B, A e S. A categoría máis baixa é a I e a 
máis alta é a S. Nós cando deixamos de 
competir éramos máxima categoría de baile 
Standard e Latinos A; en Galicia tan só ha-
bía dúas e case todas eran de Cataluña. 
Hai pouco tempo que se abriu a categoría; 
por ese motivo estamos adestrando para 
conseguir chegar a ela nos bailes standard 
e latinos. 
   - Gústavos dar clases de baile? Que 
cousas boas e malas ten dar clases 
deste tipo? 
   Gústanos moito. Como en todo, o bo dis-
to é a diversidade de xente que te encon-
tras, xente decidida a axudar e moita outra 

decidida a subirse ao carro. 
   - Explicádenos un pouco como son 
as clases de baile que impartides: on-
de son, cantos alumnos tedes e de que 
idades, en que horarios, a que lugares 
ides actuar, etc. Atopádesvos satisfei-
tos destas clases? 
   Procuramos que as nosas clases sexan 
amenas, divertidas, pero sempre mantendo 
a seriedade necesaria para conseguir os 
froitos desexados. Ante todo, considerámo-
nos profesionais e para mostra está o gran-
de esforzo, sobre todo económico, que rea-
lizamos para seguir formándonos con al-
gúns dos mellores adestradores do mundo. 
Non queremos que pasen dez ou doce anos 
e que os nosos alumnos nos digan: ¿e ago-
ra qué?, e teñan que saír de Galicia ou tra-
er a alguén de fóra para seguir coa súa for-
mación, como nos pasou a nós.  
   Estamos dando clase en Alfoz os venres 
ás 9, en Ferreira os sábados ás 9, en Foz 
os sábados ás 7, en Barreiros os domingos 
ás 4.30 e ás 6, na Pontenova os domingos 
ás 8.30, en Meira os domingos as 10.30, 
etc.  
   Contamos con xente de todas as idades, 
dende tres ata setenta e moitos anos, e a 
verdade é que estamos moi satisfeitos, por-
que contamos con moita xente que merece 
a pena coñecer. 
   - Tedes algún alumno que vexades 
que destaca no baile? 
   Si, de feito temos varios, pero sen traba-
llo e dedicación por moito talento que se 
teña non se poderá chegar a ser un gran 
profesional.  
   - Que tipos de bailes ensinades nas 
vosas clases? 
   Os que contestamos na pregunta 7. De 
todas formas quixéramos dicir que a xente 

pensa que unha clase de baile é aprender 
un paso ou figura, cousa que é certa, pero 
tamén realizamos, sempre en función do 
nivel de baile, exercicios musicais, ximnasia 
correctiva, preparación física, exercicios de 
interpretación... Claro está que para facer 
isto hai que contar con certa formación. 
   - Asistiron os vosos alumnos a com-
peticións de baile? A cales? Que tal o 
fixeron? 
   Os nosos alumnos xa participaron en 
competicións a nivel galego nas cidades de 
Pontevedra, Narón, etc., alcanzando a final 
moitos deles e logrando subirse ós podios, 
incluso ó chanzo máis alto. É moi difícil no 
pouco tempo que levan bailando gañar 
competicións, como fixeron nunha catego-
ría complicada, posto que lles fixemos sal-
tar tres niveis. Estamos moi orgullosos de 
todos eles. 
   - Hai pouco tempo tivestes unha ac-
tuación en Ferreira. Que tal saíu? Con-
siderádesvos satisfeitos dos resulta-
dos, tanto no ben que bailaron os vo-
sos alumnos como na resposta do pú-
blico? 
   Tendo en conta a cantidade de xente que 
acudiu ó acto e a magnifica resposta que 
obtivemos deles materializada nos seus 
aplausos, cremos que saíu moi ben e por 
suposto estamos satisfeitos. 
   - Hai moitos nervios os días de com-
petición? Quen é o que ten máis ner-
vios dos dous? Teñen os vosos alum-
nos moitos nervios? Como se comba-
ten eses nervios? 
   Cando compiten os nosos alumnos temos 
moitísimos nervios, posto que sabemos co-
mo traballan e o esforzo que realizan día a 
día. Para nós o máis importante é participar 
e superarse a un mesmo, con independen-
cia do resultado obtido. No que se refire a 
nós, temos máis responsabilidade que ner-
vios, posto que representamos á nosa 
adestradora, Anastassia Maximova, unha 
das mellores profesionais do mundo e, por 
suposto, ela elixe a quen lle dá clase para 
seguir forxándose prestixio. Para combater 
os nervios o mellor é a concentración.  
   - Cales son os principais fallos que 
tedes ó bailar? Cales son os principais 
fallos que teñen os vosos alumnos ó 
bailar? 
   É paragóxico, pero pensamos que coinci-
dimos nun fallo cos nosos alumnos, que é a 
falta de paciencia. Sempre poñemos o mes-
mo exemplo, unha casa non se pode empe-
zar a facer polo tellado. Creemos que non é 
malo, sempre que teñas a alguén contigo 
que te guíe ou te asesore ben. No noso ca-
so, agora estamos empezando a adestrar, 
pero queremos poñernos en forma o antes 
posible para pisar unha pista xa, e iso é pe-
rigoso porque pode repercutir nunha lesión.  
   - Que calidades pensades que ten 
que ter unha persoa para dedicarse ó 
baile? Ten que ter algunhas caracte-
rísticas especiais? 
   Para dedicarse ó que sexa, neste caso ó 
baile, pensamos que só hai que ter intere-
se, disfrutar e sentirte realizado, con inde-
pendencia da idade, das facultades que te-



Entrevista con Miriam Vivero Casabella e Dimas Fernández Ron 36 

ñas, do tempo que podes dedicar... Nós fa-
cemos baile porque nos gusta movernos ó 
ritmo da música. Dende un punto de vista 
profesional se contas con aptitudes físicas, 
musicalidade, coordinación... tes moito ca-
miño percorrido, pero calquera destas cou-
sas se pode traballar para conseguir un bo 
resultado, cousa que non sucede co que se 
denomina calidade de movemento en sinto-
nía coa música, coñecido por todos como 
talento para bailar. 
   - Dicídelles algo ós nosos lectores 
para que se animen a bailar, para que 
se convenzan do bonito que é o baile. 
Dicídelles tamén algo para que se ani-
men a apuntarse ás vosas clases. 
   Por experiencia, sabemos que hai moita 
xente á que lle gustaría bailar (ó igual que 
hai outra á que non), pero que non o fai 
polo que dirán, por esa idea arcaica que 
pervive na nosa sociedade de que é unha 
actividade pouco masculina. Nada máis 
lonxe da realidade! É incrible a cantidade 
de rapazas que nos din que ó seu noivo, ir-
mán, curmán, amigo, pai, home... lle gus-
taría bailar, pero que non se atreven polo 
que dirán. Eu (Dimas) tiven un accidente 
de coche que me puido custar a vida e esti-
ven inmobilizado, polo que botaba de me-
nos andar, saír botar unha pachanga de 
fútbol cos amigos, bailar... en xeral todas 
as actividades que realizo habitualmente, 
pero tamén me fixo pensar en aquelas cou-
sas que me gustaría facer pero que non me 
atrevía por algún motivo; entón dinme con-
ta de que non merece a pena esperar a fa-
cer algo cando un o pode facer xa. 

   - Tedes ou tivestes algunha outra 
actividade relacionada co baile ou coa 
música? Cantastes algunha vez? Can-
do? Participastes nalgún festival de 
canción ou noutros semellantes? 
   Míriam canta e Dimas traballa como Dj. 
Míriam participou nunha Gala de Parolando, 
na Radio Valadouro (está esperando xa á 
seguinte jejeje), en diversos karaokes e 
castings (Operación Triunfo). Dimas non. 
   - Que outras afeccións tedes para o 
tempo libre? 
   MÍRIAM: o pouco tempo que teño libre 
gústame saír co meu mozo e cos meus 
amigos, cantar, ir ó ximnasio... 
   DIMAS: Disfrutar do pouco tempo que te-
ño coa miña moza, cos meus amigos e coa 
miña familia e realizar actividades con eles, 
ademais de ler. 
   - Parécevos que os habitantes de Al-
foz e O Valadouro teñen boas calida-
des para a música e o baile? É o noso 
Val unha terra de artistas? 
   Algún artista si que hai. Ó igual que su-
cede noutros lugares, hai xente que si con-
ta con calidades e outra que non, pero 
sempre se pode traballar para perfeccionar 
as virtudes e mellorar os defectos. O im-
portante é disfrutar co que un fai, se non, 
para que perder o tempo?  
   - Que artistas do baile considerades 
os vosos mestres? A cales artistas do 
baile admirades máis? 
   Claramente a Ralfp Lapain. Este señor 
ten case oitenta anos de idade e dedícase a 
impartir clases maxistrais a xente moi con-
creta, como é a nosa adestradora Anas-

tassia Maximova. Como artistas do baile 
admiramos nos bailes standard a Domenico 
Solae e ó matrimonio Hilton. Nos bailes lati-
nos a Donnie Burns (14 veces consecutivas 
Campión do Mundo) e a Marcus e Karmen, 
actuais Campións do Mundo. Non deixamos 
de botar unha ollada a outro tipo de bailes 
o deportes, como é o caso de Nadia Coma-
neci, que alcanzou sete veces a máxima 
puntuación nos Xogos Olímpicos de Mont-
real. 
   - Tedes outros proxectos importan-
tes relacionados coa música ou co bai-
le? 
   Gustaríanos organizar unha competición 
na zona da Mariña para que as nosas pa-
rellas poidan participar na súa casa. 
   - Que soños vos quedan aínda por 
realizar en xeral? Que soños vos que-
dan aínda por realizar no mundo do 
baile e da música? 
   Gustaríanos poder ver como nun futuro 
non moi afastado se trata por igual aos de-
portes minoritarios e ós maioritarios, tendo 
en conta, como é lóxico, a proporcionalida-
de. No que se refire a nós, volver a pisar 
unha pista en competición oficial, aínda 
que sexa tan só unha vez máis, e sobre to-
do que os nosos alumnos se sintan total-
mente realizados co que fan. 
   - Finalmente, que tres cousas leva-
riades a unha illa deserta? 
   MÍRIAM: a Dimas, á miña adestradora 
Anastassia e Á miña irmá. 
   DIMAS: eu levaría a dúas persoas, que 
son Míriam e Anastassía, e un medio de 
transporte que me permitira volver. 

 

 
 

Dimas e Miriam visitaron o noso Instituto e posaron diante da cámara con algúns dos membros do Equipo de Redac-
ción de Xornalouro: Vanesa, Lucía, Andrea, Dani, Lara, Sabela e Tania. E agora, a seguir adestrando moito, que no mun-
do do baile é necesario sacrificarse e traballar moito para acadar ese punto de forma e de perfección que Dimas e Mi-
riam pretenden acadar. Moitas grazas a eles dous polas vosas palabras e moi boa sorte na danza e na vida en xeral. 


