
Entrevista

Meritxell Ruiz

Consellera 
d’Ensenyament

La dansa és una eina 
transversal i, per tant, 
en el nou plantejament 
educatiu no és només 
una matèria sinó una 
competència que pot 

ajudar a assolir les altres.

En el moment de fer-li aquesta 
entrevista, Meritxell Ruiz era 

Consellera d’Ensenyament des 
de feia un any i mig. Abans fou 
directora general d’Atenció a la 
Família i Comunitat Educativa 
(2011-2016). Però molt abans 

havia estat dansant amb l’Esbart 
de Reus i fent ball de bastons. 

És on va aprendre a col·locar-se 
davant del públic i a saltar sense 

parar ni mostrar cansament.

Quina és la presència 
de la dansa al Depar-
tament?
Ara fa tres anys a 
Catalunya hem fet 
un canvi de planteja-
ment educatiu cap 
a l’aprenentatge 
competencial: a més 
d’aquells coneixe-
ments que l’escola 
ha de transmetre, 
també cal treballar 
destreses, habilitats 
i capacitats, per tal 
que els coneixements 
es puguin aplicar en 
diferents contextos 
de la vida. 
La dansa és una 
eina transversal 
i, per tant, forma 
part d’aquest canvi, 
no només com a 
matèria sinó com a 
competència que pot 
ajudar a assolir les 
altres. Amb la dansa 
es treballa el ritme, 
el sistema social, les 
emocions... és un 
instrument que hem 
de donar a conèixer 
millor.

Llavors caldran mes-
tres especialitzats? 
En aquesta manera 
més transversal 
de treballar, el 
que caldrà és que 

el docent tingui 
eines per cultivar 
i transmetre més 
coses.

Encara és difícil 
que els nens vagin 
a veure dansa amb 
l’escola.
És una cosa que s’ha 
de traslladar a les 
societats i a les famí-
lies, la importància de 
les pautes d’oci. Si el 
cap de setmana aca-
ben al centre comer-
cial no és el mateix 
que si van a un con-
cert, al teatre o a la 
muntanya.

Però si no en tenen 
costum...
És decisió de la famí-
lia. A la meva època, 
no en fèiem de dansa, 
a l’escola, però jo he 
ballat sempre per-
què a la família hi 
havia inquietud per 
fer coses diferents. 
Les escoles d’ara 
fan molt més del que 
es feia fa 20 anys, 
però, igual que amb 
el teatre o la lectura, 
no serà mai suficient. 
Si tu no llegeixes, és 
difícil que el teu fill 
adquireixi un hàbit 
lector. Si no cuides 
l’alimentació, és 

Per Bàrbara 
Raubert



Entrevista

“No hi ha cap repte de futur que es pugui 
plantejar des d’un sol sector. O hi ha una 
implicació pública i privada o els grans 

reptes socials no tindran resposta”

difícil que mengi bé. 

I dins la societat?
Falta molt de reconeixe-
ment, sobra desco-
neixement i sentit del 
ridícul. En aquest país 
cantem poc i que ba-
llem poc. Les danses 
catalanes són les grans 
desconegudes. Si ara 
sortíssim al carrer, 
segur que seria més 
fàcil trobar algú que ens 
ballés “country” que una 
sardana.

A l’Institut del Teatre 
es parla d’una possible 
adscripció a la univer-
sitat.

Crec que els ensenya-
ments artístics han 
demostrat la qualitat 
del que fan, més enllà 
d’estar adscrit o no.

D’escoles com l’Oriol 
Martorell, se’n podrien 
fer més? 

Si el pressupost fos 
diferent es podrien 

plantejar altres coses, 
però per ara no pot ser.

El projecte de “Nats 
Nens” o el de “Sudan-
sa” a les escoles està 
molt ben valorat per 
aquells que hi partici-
pen, però no deixa de 
ser una gota en un de-
sert.

Sempre cal començar 
per algun lloc i després 
anar expandint-se.

Però no han crescut 
gaire... 

Sincerament, si en 
algun lloc es prestigia 
la dansa és a les 
nostres escoles. Però 
vivim en una societat 
on requerim a l’escola 
que faci tot el que a la 
societat ens manca. 
Educació alimentària, 
sexual, viària... No 
podem pretendre que 
tot hagi de passar per 
l’escola. I aleshores, el 
que ha de fer l’escola, 
quan ho fa?

Quin és el paper de 
l’Associació de Profes-
sionals de la Dansa?

No hi ha cap repte 
de futur que es pugui 
plantejar des d’un sol 
sector. O hi ha una im-
plicació pública i privada 
o els grans reptes so-
cials no tindran respos-
ta. No podem fer una 
actualització respecte a 
la dansa sense comptar 
amb el sector que la 
porta cada dia a les 
seves escoles.

Quin és el darrer es-
pectacle que has vist? 

Des que sóc consellera 
(i amb dos nens petits) 
no tinc temps d’anar 
enlloc. El darrer cop que 
vaig veure un especta-
cle de dansa va ser un 
esbart. Fora d’això, el 
“Ma Me Mi...Mozart!” a 
l’Auditori i al teatre vaig 
veure “Incerta Glòria” fa 
uns mesos. Al cinema fa 
anys que no hi vaig.


