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Dramaturg, 
filòsof i pedagog 

És un dels pics més 
alts dins el paisatge de 
la dansa barcelonina, 
i no només per la seva 

alçada i cap brillant. Des 
del 2001, que s’instal·là 
a Barcelona, ha impul-

sat un pensament agut i 
punyent sobre la història 
i el present d’aquest art, 
deixant la seva petja als 

alumnes de l’Institut 
del Teatre i en tots els 
artistes locals amb els 

quals ha col·laborat, com 
Roger Bernat, Eulàlia 
Bergadà i, sobretot, La 

Veronal.

Com penses el teu treball de 
col·laboració artística?
M’agrada anomenar-ho 
dramatúrgia silenciosa, per-
què no s’escuda en cap text i 
s’aplica a un tipus de teatrali-
tat que no es basa en dir les 
coses sinó en callar-les. La 
dramatúrgia silenciosa ajuda 
a donar forma als silencis. En 
canvi, el que no m’interessa 
gens és quan simplement de-
manen una crítica al treball, 
com si els hagués d’arreglar 
les canonades semàntiques 
de l’espectacle, donar-los 
d’alguna mena de legitimitat 
cultural. De fet, art i cultura 
són antagonistes, pel bé 
d’ambdós!

Art i cultura, antagonistes?
La cultura és un espai de 
mediació, i en mediar, es 
redueix (i, a voltes, es neu-
tralitza) el poder d’impacte de 
l’art. L’univers de la cultura 
està dominat per una lògica 
positiva, on no hi pot haver 
res que quedi en entredit. La 
cultura està feta d’alumini, 
que tendeix a expandir-se cap 
a les esquerdes. És el cont-
rari de l’art, que assenyala els 
forats. 

Tornem al teu treball de 
dramaturg...
M’interessa en la mesura 
que em fa descobrir alguna 
cosa de mi, però no sempre 
ocorre. M’ha passat amb La 
Veronal, amb Caterina Sagna 
i amb Roger Bernat.

Què és el que has descobert 
de tu amb ells?
La lliçó que vaig treure de la 
feina amb Caterina Sagna va 
ser la de des-saturar, treure 

coses; de Roger Bernat és 
una espècie de dolçor i de 
precisió, la confiança en la 
senzillesa. I de La Veronal... 
He vist néixer la companyia! I 
amb ells he après a renunciar 
al bon gust i a la imprudèn-
cia, que per això són joves.

Ara que l’APdC fa 30 anys, 
quin paper creus que hauria 
de tenir l’associacionisme 
en la dansa? 
El seu paper és molt neces-
sari perquè, si algun mal 
pateix el sector, és el de falta 
de solidaritat. I no només 
per a les reivindicacions 
polítiques, també en el debat 
poètic. No hi ha prou provo-
cació discursiva real entre els 
artistes, i els que no encaixen 
en cap front de producció 
poètica forta, tendeixen a ser 
invisibles. L’APdC hauria de 
ser transversal, per a tots, i 
motivar el diàleg. 

Aquest és un bon repte.
Un altre problema de la dan-
sa contemporània d’arreu, 
no només la catalana, és 
que procedeix d’una traduc-
ció de la modernitat feta de 
valors caducats per no haver 
d’acceptar l’aclaparadora 
complexitat d’allò real. I així 
es produeix un cert autisme; 
ens mirem el melic perquè 
és la forma més senzilla de 
mirar.

Penso que el vertader repte 
del futur pels artistes serà 
inventar un sistema de treball 
que els emancipi del marc 
en el qual els han obligat 
a treballat. Si ets creatiu a 
l’escenari, has de ser-ho 
també fora de l’escenari.


