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EL PRESENT DANSA
AMB LA MEMÒRIA
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a fa un any que vam iniciar aquesta aventura
que és El Dia D. Aquest 2008 revisàvem l’asso-
lit aleshores i ens plantejàvem com prosseguir.
I d’això tracta precisament aquesta nova edi-
ció: de com les mirades al passat ens donen
eines per construir el futur. La mirada que hem
llançat enrere, sobre la història de la dansa, no
hem volgut fer-la ni freda ni impersonal, hem
volgut donar un gran pes a la part humana, a la
memòria, al record. El Dia D barreja textos per-
sonals, articles de recerca i imatges que volen
transmetre una part del que la dansa ha estat
per a aquest país. 

Conèixer la història ens ajuda a entendre millor el
moment actual, amb les seves virtuts i les seves man-
cances. Alhora ens empeny a continuar treballant en el
reconeixement d’aquelles persones que han invertit tot
el seu esforç en favor de la dansa. Cercant les arrels de
la dansa a Catalunya, n’apreciem la riquesa de formes,
una diversitat que s’ha aconseguit amb el treball diari i la
creativitat de tots aquells que s’han apassionat i conti-
nuen apassionant-se per fer-la anar endavant. Volem fer
partícip a tothom dels valors de la dansa. Per això publi-
quem El Dia D entorn del DID (Dia Internacional de la
Dansa), per reforçar la nostra voluntat d’obertura, d’a-
proximació a tots i totes. Aquest és un primer pas, una
empenta per obrir les portes de la dansa al món i treure-
la al carrer perquè tothom la conegui com es mereix.

Presentem una mirada oberta. Perquè no es tanca en
cap clixé i accepta totes les perspectives i opinions.
Perquè es conscient de les seves mancances i no gira
l’esquena a noves aportacions. Aquí no es pretén mos-
trar la història de la dansa catalana en tota la seva com-
plexitat, però sí que es vol fer un primer pas per obrir
una via a la memòria. Aquesta publicació és un home-
natge a totes aquelles persones, retratades en les seves
pàgines o no, que hi han posat el seu granet de sorra i
han contribuït a fer de la dansa una manera de viure,
una manera de celebrar la vida. Especialment, dedi-
quem aquesta edició a Delfí Colomé, president de
l‘APdC del 2002 al 2004 i vocal de la Junta del 2004 al
2005, que ens ha deixat recentment. 

Des de l’APdC treballem dia a dia per construir un sec-
tor cohesionat i fort. Conèixer els seus agents és clau:
no només els qui ara tenen alguna cosa a dir, sinó
també aquells que ja ens han deixat el seu llegat perquè
puguem aprofitar-lo, gaudir-ne i enriquir-nos-en. El tre-
ball de xarxa és bàsic per crear sinergies que empenyin
la dansa cap al futur i contribueixin a fer que pugui ser
reconeguda en tota l’esplendor.
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Per segon any consecutiu, vestida amb aquest format de
diari, la dansa s’atansa a la gent, surt al carrer i s’esfulla per
la ciutat. El DID (Dia Internacional de la Dansa) busca un fer
popular: és una jornada de festa compartida, de convit i de
trobada. I és al servei d’aquest mateix objectiu divulgador
que, ara fa un any, vam crear amb els companys de
l’Associació la capçalera El Dia D que ara torneu a tenir a
les mans, com l’expressió en premsa del que voldríem que
fos un autèntic desembarcament de la dansa cada 29 d’a-
bril: un desembarcament pacífic, però invasor, que no ha de
quedar restringit al dia 29, sinó que –com ja va sent habi-
tual cada any– veureu com estén el seu abast al llarg de
tota la setmana que envolta el DID, una mica amb la inten-
ció d’embolicar-nos-el per a regal. En el millor dels casos, la
presència de la dansa fins i tot pot arribar més enllà si la sor-

presa del contagi acaba sent duradora i serveix de reclam
per a nous contactes. Al capdavall, el cos en moviment és
un bon ham, la millor expressió de tot sentir-se viu, i la
dansa ens ensenya que el cos l’hem d’habitar plenament
en lloc d’evitar-lo i aparcar-lo, si volem activar el desig de la
sang dels peus al cap i bastir-hi curiositats permanents.
Sempre és el cos qui cus el cas del cap. Sense no existeix:
sense no hi cap ni hi cabrà cap dansa de les idees, ni orga-
nitzada ni sense.

Si la dansa, avui, és una forma de coneixement, una eina
exploradora (primer del cos, però també de seguida de la
intel·ligència), abordar-la des d’angles ben diferents any rere
any, compartir amb la resta de la professió i amb el públic
les descobertes fetes sota la superfície d’una mar de peti-
tes col·laboracions, és un repte i una necessitat. Un repte
perquè la dansa ha parlat poc i hi ha molt per dir encara;
una necessitat perquè, com tots vam veure l’abril del 2007
cedint la paraula sobre aquest món nostre al màxim de
veus d’altres àmbits culturals, professionals i artístics, el
desconeixement d’allò que fem, i del que s’ha fet des de ja
fa uns quaranta anys a casa nostra, és encara la principal
pedra de toc del sector. L’any passat vam comprovar que
les col·laboradores, fossin arquitectes, filòlogues, periodis-
tes, economistes o fotògrafes, anaven en general millor ser-

vides per l’escola. Però alguns treballs dels homes, signifi-
cativament formats i rics en altres àmbits, resultaven molt
rellevants per a la professió. Deien molt sobre tot allò que
caldria saber comunicar, precisament perquè després
ningú no obligui cap professional a limitar la seva ambició.
Perquè és veritat: no tothom ha de ballar, ni tothom té per
què voler veure un espectacle de dansa, però –com deia fa
un any el coreògraf Álvaro de la Peña en una trobada–, si
bé la dansa no té per què ser per a tots, sí que caldria
garantir que ho fos la seva possibilitat; no s’ha d’obligar
ningú a res, però sí que hem d’assegurar socialment haver-
la donat a conèixer en tota la seva varietat, sí que qui vulgui
s’hi ha de poder acostar, sí que cal aconseguir, si més no,
que al final no acabi sent el desconeixement allò que limiti
les tries. Per escollir amb llibertat tothom ha de tenir totes
les cartes sobre la taula, i no només les marcades (pels
clixés). Aquesta és la natura de la cultura.

Fem memòria, doncs. Dibuixem mapes. Tracem genealo-
gies. Busquem el tresor enterrat per aquells que ens han
precedit i juguem la gimcana de descobrir rastres de
dansa al llarg de la ciutat, detectius de gènere negre sobre
blanc. Indaguem què s’ha fet, què és dansa i què es
dansa, quina dansa i quanta se’n dansa. On i quan.
Perquè la dansa no cansa. N’hi ha per a tots els gustos.

S'ATANSA 
I DANSA

Des de l’edició d’El Dia D del 2007 fins a la d’enguany,
han passat a formar part del nostre record Norma
Axenfeld, Delfí Colomé, Mauro Galindo, Marta Munsó
i Joan Tena. Els cinc formen part de la nostra història
més estimada, i el llegat que ens han deixat és d’un
gran valor humà i artístic.

A tots ells, els dediquem aquest monogràfic, amb profund
agraïment pel treball que han realitzat per a la dansa.

Arxiu APdC
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BÀRBARA RAUBERT 

emòria col·lectiva versus memòria
individual. Fem història o ens expli-
quem històries? Del record íntim que
tamisa els fets globals també en sor-
geix una veritat més absoluta, enca-
ra que subjectiva, o potser especial-
ment per aquesta raó: és en una línia
molt fina del que som on acaben
convergint els signes de tot allò
extern i de tot allò intern. Com més
temps passa, més es confonen

aquests dos embalums i, al final, només una veueta mig
trencada surt del fons d’un munt de papers esgrogeïts.

El sector de la dansa del nostre país –que existeix, en part,
per allò que ha existit ja abans de cadascun dels d’ara–
empeny per fer-se veure i per deixar constància d’un art
com el seu, tan efímer que s’apaga tot just després d’en-
cendre’s. Amb molta sort, s’ha mig guardat en vídeos. De
fotos, en bastants casos encara sort si n’hi ha com a
record. Però, molt sovint, massa sovint, tan sols en que-

den algunes impressions en la ment dels qui ho han vis-
cut, ja que la dansa mor a mesura que viu, i per això cap-
tar-la és regalar-se un moment de present absolut, ric i viu.

Aquestes qualitats, riquesa i vitalitat, han definit una història
feta d’individus que amb esforços i creativitat personal han
tirat endavant el seu projecte artístic, fins a convertir-lo en
una entitat més enllà d’ells mateixos. Crear una companyia
de dansa és fer-se amb un nom per poder presentar-se,
vendre’s, mostrar-se, firmar-se i autoafirmar-se. Toni Mira,
Àngels Margarit, Àlvaro de la Peña i un llarg etcètera els
coneixem com a Companyia Nats Nus, Companyia
Mudances, Companyia Iliacan... Però els coreògrafs no viat-
gen sols: és evident que se’ls ha unit l’esforç i la il·lusió de
molta altra gent, entre productors i ballarins, músics i modis-
tes, que han fet, conjuntament, unes obres més completes.
I és que dins d’aquesta art escènica s’hi pot encabir quasi
de tot, i per això una peça de dansa pot ser tan sorprenent.

LES INDIVIDUALITATS, 
EN CONJUNT

M
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Però hi ha un altre factor, en sentit oposat, que també cal
tenir en compte, i és com aquestes persones, individus
aïllats, gent amb una única vida de vint-i-quatre hores dià-
ries per viure, moltes vegades han assumit en solitari tots
aquests rols, sense tenir la possibilitat de fer-se acom-
panyar per altres que no fossin els seus amics. L’home fet
empresa, la nova classe social d’autònoms, el model del
DIY (“do it yourself”) que es veu animat a fer solos per la
facilitat de poder treballar sense haver d’assumir sous
d’altres ni, així, necessitar grans espais d’assaig o trobar
catxets que cobreixin despeses elevades. 

Aquest aïllament que cap escola no ha pogut trencar ni
agrupar més enllà d’alguns casos, ha desembocat final-
ment en una varietat d’estils que ha contribuït a fer que la
dansa a Catalunya no tingui una única cara, ni un únic
estil, ni, encara menys, un únic valor. La nostra dansa és
el conjunt de moltes individualitats. Tantes com han fet
possibles la necessitat i, alhora, la capacitat de vèncer-la
i d’imposar-s’hi amb la il·lusió. 

ROBERTO FRATINI 

Un segle de gravacions documentals i d’arxius ens ha acos-
tumat a creure que la memòria viu dins del document. Però
és més aviat el contrari: el record real comença en el punt
exacte on no arriba el document; i, de fet, per poder dur a
terme el seu esquiu trajecte, necessita les llacunes i les cla-
rianes que apunta el document de la mateixa manera que un
ballarí necessita un espai lliure al món per dur a terme el seu
trajecte de passos i figures. Així, el record consisteix més a
imaginar la realitat que no en la seva exactitud. I si totes dues
coses, dansa i record, són en aquest sentit formes d’una
divagació que ens és tan necessària com a un ciutadà li cal
deixar l’urbs i passejar pel bosc almenys una vegada a la
vida, és perquè dansa i record constitueixen dos exemples
extraordinaris de quan els llocs sobreviuen als actes.

Que potser no es diu de les coses passades que “han tin-
gut lloc”? Així, l’espai sobreviu a la dansa. Així –Proust dixit–,
són noms de lloc allò que ens queda de cada experiència,
de cada existència. I és dansant, i és recordant, que dibui-
xem cada vegada de nou el mapa esborrat de tot allò que
hem viscut. És renovant l’experiència de perdre el camí, és

resseguint les molles de pa abandonades com feia en
Polzet, és recreant la sendera que vam aprendre recorrent-
la. Tots inventem el nostre record, com aquells antics ora-
dors que, per no oblidar els punts rellevants del seu discurs,
se l’imaginaven com un edifici de moltes habitacions, on
cada cambra contenia un objecte fortament relacionat amb
un pas concret del text, de manera que n’hi havia prou a
recórrer mentalment aquell laberint d’habitacions per tal de
tornar a trobar (en llatí invenire, d’on provenen “invenció” i
“invent”) tots els arguments, totes les figures retòriques, les
frases amb efectes, cada moment i cada lloc de l’oració. La
dansa dibuixa un laberint similar. Les seves figures, els seus
passos, cada moment, tots els salts, els molts registres i
estils, són també llocs, són més uns espais retrobats que no
pas simplement inventats, i la casa abandonada i per explo-
rar no és altra que la del propi cos, retrobat, reinventat, per
cada ballarí en cada moment que dansa.

És bo remarcar-ho aquí (a Catalunya) i avui (29 d’abril
d’un any de l’era post-romàntica), el dia en què un enor-
me tresor submergit de dansa dóna a conèixer, si no la
impossibilitat de si mateixa, sí els noms i els llocs del
mapa que permet a cadascú (nens, aventurers o pirates)
trobar-lo en l’illa del record. O, si més no, somiar-lo.

A tots, bona caça i bon viatge. La memòria és un acte de
dansa. O potser és que la dansa és un acte de memòria.

(Traducció de l’italià: Mila Ruiz i Joaquim Noguero)

ILLES I TRESORS

Corol·la, d’Àngels Margarit (foto: Ros Ribas)
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AMANDA GAGGIOLI  

a dansa és una partitura del cos repartida en
l’espai i el temps. Circula per un espai en un
temps determinat per a una sèrie d’especta-
dors. Necessita llocs per fer-se i ser en dansa. A
Barcelona, dins la possibilitat de molts diferents
formats, la podem trobar al llarg del temps d’una
temporada en tot un seguit d’espais.

D’entrada, els més grans, on sol tenir més
requesta i difusió. El Mercat de les Flors és la
seu de la dansa contemporània a Barcelona

des del 2005, quan va tancar l’Espai de Música i Dansa
de la Generalitat. Abans, ja havia programat dansa, i va
protagonitzar un període remarcable amb l’Espai B
entre el 1989 i el 1991. Però és des de fa tres anys que
el Mercat es defineix específicament com a espai de
“dansa i arts del moviment”, una nomenclatura en con-
sonància amb l’ambició artística sense gaires fronteres
entre disciplines que viu el sector. I és que la dansa es
mou en un continu procés de creació, i s’arrisca per
veure fins on es pot arribar amb el moviment del cos:
un cos que pel sol fet de ser viu ja vibra i, per tant, es
mou, per imperceptible que arribi a ser en alguns
espectacles.

En aquesta nova etapa, el Mercat, a part de comptar amb
una programació molt variada (tant d’investigació i de risc
com una altra més divulgadora), arriba a més públic que
mai. “Ara mateix, el paper primordial del Mercat és el de
difusió i el de creació de públic perquè difícilment cap
altra estructura ho podria assumir igual”, assegura
Francesc Casadesús, director del Mercat de les Flors.
Una prova d’aquesta filosofia, la trobem al fulletó quatri-
mestral en què difonen la programació: hi ha pistes per-
què el públic sàpiga què va a veure i, d’aquesta manera,
s’hi fa una breu explicació de la tècnica que utilitzen les
diverses companyies (oriental, teatre, ús de tecnologia,
fusió amb hip-hop, flamenc o capoeira, etcètera), al
mateix temps que s’adjectiven algunes programacions de
manera menys classificadora i més emocional. Així, cada
espectador es pot anar formant el seu propi criteri i s’en-

dinsa a poc a poc en el ric món de les arts visuals, que
cada cop tenen més adeptes. També per contribuir a la
difusió, el Mercat col·labora amb el Teatre Lliure, el Teatre
Nacional de Catalunya i el Gran Teatre del Liceu a l’hora
de coordinar les programacions respectives amb un abo-
nament conjunt. I en aquest mateix sentit de la difusió i
del suport a la creació en formats molt diferents de les
arts del moviment, el Mercat és un espai on fan cap altres
col·lectius, de manera que ha coproduït espectacles amb
La Caldera, La Porta, ÀREAtangent i La Mekànica, per tal
d’obrir les portes a les creacions més independents.

Prop del Mercat, hi ha el Teatre Lliure i l’Institut del Teatre,
tres espais que junts integren l’anomenada Ciutat del
Teatre. A partir del 2003, en el Teatre Lliure (des de 1976,
aleshores a la seu de Gràcia) hi ha hagut una àmplia pre-
sència de dansa contemporània i de música escènica. La
companyia Gelabert-Azzopardi, dirigida pels creadors

MOVIMENT 
EN L’ESPAI
LA DANSA ALS ESPAIS DE BARCELONA

L
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Façana del Mercat de les Flors 
i imatges de la preparacio de Carmen, de Peter Broock, 

amb què es va inaugurar l’espai el febrer de 1983, 
abans de la remodelació

(fotos: A. Gaultier i Arxiu Mercat de les Flors)
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Cesc Gelabert i Lydia Azzopardi, n’és la resident des de
mitjan anys vuitanta. I ara a l’Espai Lliure s’hi organitza el
cicle Radicals, una programació a cavall de la dansa i
el teatre físic més lliures. Finalment, en la programació de
gran format i d’aposta institucional pel sector, el Teatre
Nacional de Catalunya és un altre dels actuals pesos
pesants en l’exhibició de dansa contemporània catalana.
Al TNC, s’hi programa des del 2002 el projecte T-Dansa
coordinat per la coreògrafa Sol Picó, que el defineix com
“el més alternatiu que té aquest teatre, un apartat en què
s’arrisca per la dansa i no es mira tant la taquilla”. El TNC, a
més de programar grans noms internacionals com Pina
Bausch o William Forsythe, reuneix en el T-Dansa diversos
coreògrafs catalans al voltant d’un projecte temàtic o for-
mal, i els convida a relacionar-se i a investigar junts.

Dansa amb Gràcia
Si hi ha un barri que no ha donat mai l’esquena a la crea-
ció artística aquest és Gràcia. A Gràcia hi trobem l’espai
de la coreògrafa Olga Tragant (organitzadors d’un festival
d’improvisació), l’escola Àrea (importantíssima com a
espai de suport al col·lectiu professional, tant com a lloc
d’assaig com per les classes), La Caldera (que, fundada
per nou companyies, ara en reuneix vuit i és un important
centre de creació i investigació a Barcelona) i la Sala
Beckett (un important referent en la història de les sales
alternatives barcelonines, i que ha estat la seu habitual de
molts dels cicles de La Porta durant anys).

La Sala Beckett va obrir el 1989 amb l’objectiu d’impulsar
la recerca de nous llenguatges escènics, tant de teatre com
de dansa. En aquest sentit, el col·lectiu La Porta (nascut el

1992) hi va trobar un interlocutor afí, i hi ha programat habi-
tualment exhibicions tant d’obres com de treballs en pro-
cés, tot contribuint a donar visibilitat a la cuina de les pro-
postes més personals i de format més lliure. El col·lectiu La
Porta ha ajudat a multitud de companyies i creadors, tant
autòctons com estrangers, a cercar un espai on poder
exhibir les seves peces tal com les tenien pensades. “Tenim
un model de gestió particular: donem suport a la difusió de
creadors no només independents, sinó també de gent que
no té una estructura pròpia, i el nostre model de gestió par-
teix de les necessitats dels artistes”, afirma Òscar Dasí,
codirector artístic de La Porta.

En una línia de sensibilitats similars, el 1995 neix La
Caldera, un centre de creació, investigació i producció de
dansa i arts escèniques contemporànies amb una oferta
molt àmplia d’activitats, tant per formar els professionals
com per exhibir les seves peces davant d’un públic còm-
plice i inquiet, obert no tant a mirar de traduir l’obra com
de sentir-la desacomplexadament. “No tenim tant la idea
que el públic vingui a nosaltres per veure sempre un pro-
ducte artístic ja del tot acabat, sinó que oferim l’oportuni-
tat d’estar en contacte amb l’obra i l’artista d’una mane-
ra més íntima i específica”, explica Lipi Hernández, codi-
rectora artística del Centre. La Caldera també facilita l’es-
pai com a lloc d’assaig i dóna assessorament artístic i de
producció a nous creadors, que arriben de qualsevol part
del món amb un projecte al cap.

Amb un treball més de base, l’escola privada Àrea (espai
de dansa i creació) obre a Gràcia el 1986 de la mà de la
ballarina i professora Sonia Klamburg, i està pensada per
formar professionalment els ballarins: s’hi fan classes de
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dansa contemporània de tots els nivells i, als tallers, hi
són convidats ballarins i coreògrafs en actiu d’arreu del
món. “La feina feta pels alumnes als tallers es pot veure
l’últim divendres de cada mes en l’activitat “Divendres
obert”, on també poden presentar les seves peces intèr-
prets que no són alumnes de l’escola”, diu Klamburg,
directora d’Àrea. Com el seu nom indica, aquesta exhibi-
ció mensual és gratuïta i està totalment oberta al públic;
una activitat que ajuda a madurar el ballarí, ja que el con-
fronta directament amb l’espectador. Alguns dels intèr-
prets i coreògrafs que han estat alumnes d’aquesta esco-
la són Bárbara Meneses, Salva Sanchis, Roser López i
Aimar Pérez Galí, entre molts d’altres.

Noves alternatives
Els darrers anys, les ganes per crear i exhibir peces poc
convencionals han anat creixent. El cos i el moviment han
cobrat protagonisme i han sorgit nous col·lectius que
donen una importància cabdal a la creació i a la investiga-
ció de les arts escèniques contemporànies. Són propos-
tes joves i fresques d’artistes inquiets, en diàleg amb el
context que els envolta. Al Raval i amb sensibilitats prope-
res a La Porta i La Caldera, per exemple, l’any 2000 les
coreògrafes Bea Fernández, Mónica Muntaner i Sílvia Sant
Funk s’ajunten sota el nom de Las Santas i poc després
obren La Poderosa, un espai “per a la dansa i els seus
contaminants”, amb un qüestionament obert del cos con-
tra cap mena de formulació estàtica i tancada. Més
recentment, el 2005 neix l’associació cultural La
Mekànica, que al principi cedia el seu espai tant a crea-
cions artístiques catalanes com de fora, fossin de dansa,
teatre, performance o arts visuals en general; avui, La

D
Paella mixta (2004), de la cia Sol Picó al TNC. 
Actualment, la coreògrafa hi coordina el T-Dansa 
(foto: arxiu TNC)
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Mekànica ha hagut de tancar les portes de l’espai que uti-
litzaven per assajar (les oficines no), però l’associació con-
tinua endavant amb projectes de programació i jornades
de reflexió, com el festival Complicitats. I amb l’afany de
crear, crear i crear apareix ÀREAtangent ara fa sis anys al
barri del Raval. En aquest centre, els artistes residents
investiguen amb el moviment i la fusió de diferents discipli-
nes artístiques (música, audiovisual, veu...) i també mos-
tren el procés de creació als espectadors més avesats a la
creació contemporània en el seu estat més pur. Aquí es
gesten els projectes artístics de joves promeses que volen
“llançar el cos a la batalla”, tal com deia el cicle de dansa
coproduït pel Mercat de les Flors el mes passat. I al marge
del circuit artístic convencional, hi ha l’Antic Teatre, que va
reobrir portes el 2003: situat en un carreró que surt de
davant del Palau de la Música, s’hi representa dansa, tea-
tre, performance, circ, música, cinema independent, etc.

D’altra banda, hi ha tot un grup de teatres que, cons-
cients també de la falta d’estructures per programar
amb prou assiduïtat dansa contemporània, no la volen
ignorar i hi dediquen algun cicle o representacions. El
SAT (Sant Andreu Teatre) presenta anualment el festival
DanSat! “Nosaltres busquem públics nous, programem
dansa de qualitat, però que no sigui gaire radical, d’un
format més convencional, encara que això no la fa
menys innovadora”, diu Thomas Noone, director artístic
del SAT i la companyia del qual n’és la resident (Thomas
Noone Dance). Algunes sales alternatives tradicionals
també miren per la dansa. El Versus teatre, per exem-
ple, prefereix dansa que tingui “un component dramàtic
com a fil conductor: coreografies que busquen una his-
tòria”, explica el director artístic, Jesús Fernández.

Sovint, aposten per les fusions estètiques i d’estils: “fa
poc va actuar la companyia Malucos Flamenco, que
fa flamenc amb una estètica bastant peculiar, amb
vestuari sado i brides de cuir”, recorda Fernández. I un
altre cas és el Teatre Tantarantana, que programa
dansa en col·laboració amb la Red de Salas
Alternativas estatal, fins i tot amb un cicle especialitzat:
cada octubre i novembre, el Cicle de Teatre Físic,
dansa i Performance mostra obres que permetin “cri-
dar l’atenció del públic, i animar la gent a veure dansa”,
explica el director del Tantarantana, Julio Álvarez,
conscient de la importància que té que els teatres en
programin per tal de donar més estabilitat al sector.

I no tot queda als teatres com a tals. També alguns cen-
tres cívics programen i imparteixen dansa, cosa que
ajuda molt a formar un nou públic, pel contacte més pro-
per que solen tenir amb la gent del barri. Al Centre Cívic
de la Barceloneta, per exemple, hi trobem una progra-
mació de dansa important. Fan tallers, treballen amb
escoles i amb gent gran, fan dansa al carrer i ofereixen
residències per a companyies perquè assagin al seu
espai: cada trimestre tenen dues companyies residint-hi.
L’activitat més innovadora és la Jam Session gratuïta de
dansa contemporània que organitzen cada dijous de 16
a 20 hores de la tarda. I hi ha més centres culturals que
programen i imparteixen dansa als barris: el Centre Cívic
Sagrada Família, l’Auditori del Centre Cultural Les Corts
o les Golfes de Can Fabra, etc. I això sense comptar les
acadèmies de dansa privades, que també contribueixen
a crear una teranyina cada vegada més visible de gent
que, perquè li agrada la dansa (sigui de l’estil que sigui),
també en consumirà.

7

Postals de les Portes 7, 31, 40 i 46 (1993, 1997, 1999 i 2001)

La ballarina i coreògrafa 
Bea Fernández, del col·lectiu 
Las Santas, a l’espai 
de La Poderosa 
(fotos: Manu Trillo)
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FRANC SAYOL PALAU 

es del final del segle XIX i especial-
ment durant el XX, s’han produït
en el context cultural d’avantguar-
da constants desplaçaments
d’idees. Aquestes trobades con-
ceptuals van descobrir, en la
dansa, una amfitriona perfecta.
Pioners com Serguei Diaghilev van
unir escriptors, pintors, composi-
tors i dissenyadors en la creació
d’un nou llenguatge.

A Catalunya, aquesta voluntat transgressora ha arrelat amb
força. “El que a mi m’interessa és utilitzar el cos des d’un
punt de vista musical i treballar la música a partir del movi-
ment”. Aquestes paraules del polifacètic creador Carles
Santos expresen la versatilitat que ofereix l’encontre de
gèneres. I és que, en alguns casos, aquesta fusió de discipli-
nes es personifica en un sol artista. A Santos, per exemple,
“la voluntat d’investigar i la inèrcia de la feina”, l’han portat a
presentar espectacles en què el moviment, la música i la
performance són una única i poderosa eina de comunicació.

El compositor valencià va viure al Nova York dels anys
setanta-vuitanta. Urbana, creativa i sofisticada, la capital
cultural dels Estats Units i el París dels anys vint han estat,
des de sempre, el mirall en què la Catalunya d’avantguarda
s’ha volgut veure reflectida. Va ser allà on Santos va desco-
brir la fusió de disciplines, va conèixer personatges com
John Cage i va coincidir amb Cesc Gelabert. Si Picasso,
Clavé, Dalí o Tàpies van crear per a destacats coreògrafs
dels seus temps, que Santos, Frederic Amat o Pascal
Comelade hagin col·laborat amb Gelabert no és més que
una evolució lògica. I és que, en la figura d’uns dels coreò-
grafs catalans contemporanis més reconeguts internacio-
nalment, s’hi projecten l’actitud inconformista, inquieta i
oberta que millor ha volgut caracteritzar la dansa del país.  

Gelabert explica que ha construït el seu estil personal reco-
llint el millor d’arreu per adaptar-ho a un entorn conegut, el
nostre. Aquest sobrevolar les mancances del context i

convertir-les en virtuts recorda la manera com, durant els
anys vuitanta i noranta, els djs de Barcelona, obligats per
la poca varietat que arribava a la ciutat, van construir
l’anomenat “estil Barcelona”, eclèctic per antonomàsia.
Coses d’un país petit. Davant de la diversitat i del petit
degoteig, s’imposa la creativitat, la reelaboració i la suma.
En aquest sentit, un espectacle com Zum Zum Ka va ser
un exemple paradigmàtic de la comunió en l’avantguarda.

LA MÚSICA 
DE LES ARTS,
LA MULTIDISCIPLINARIETAT EN DANSA

D

8

Ideat per Gelabert i el pintor i cineasta Frederic Amat,
s’acostava als límits entre realitat i somni proposant un
diàleg entre la coreografia i la pròpia escenografia. La
música de Pascal Comelade, els vídeos de Núria Font i
la intervenció del poeta Patrick Gifreu completaven la
interacció interdisciplinària. I és que, com Amat mateix
reconeix, “la dansa és en si mateixa: com deia Mallarmé,

A l’esquerra, Zum Zum Ka, del coreògraf Cesc Gelabert 
i l’artista plàstic Frederic Amat (foto: Ros Ribas). 
A dalt, la plasticitat de Senza Tempo a Lazurd (1998), dins 
la Trilogia de l’aigua (foto: Matt Glass); i, a sota, la cantant
Murphila i el ballarí Yester Mulens a Variacions Al·leluia
de Lanònima Imperial (foto: Juan Carlos García)
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la dansa ja és fins i tot en el moviment de les medu-
ses; no necessita de res més, però en contacte amb
altres disciplines multiplica les seves possibilitats”.

La dansa catalana s’ha mostrat sempre predisposada
a cercar nous camins per enriquir la representació i la
presentació d’emocions, en un pur joc expressiu.
Àngels Margarit ha confessat sentir-se a vegades com
una pintora. Toni Mira és un arquitecte de volums vius
en l’espai. Ramon Oller regira Dalí, Lorca o el mite de
Carmen. El coreògraf Andrés Corchero dialoga, des
de la tradició del butoh japonès, amb la poesia, el fla-
menc i la música més contemporània. I Juan Carlos
García, Alexis Eupierre, Carles Salas, Roberto Oliván,
Senza Tempo o Pep Ramis i Maria Muñoz, entre tants
d’altres, són artistes amb importants encerts plàstics.
Sovint s’ha recorregut a la música en viu. El diàleg
interdisciplinari els ha ajudat a construir i fer créixer la
seva identitat. És l’hora de continuar investigant per-
què les seves manifestacions siguin infinites. Una
inacabable combinatòria a la cerca d’espectadors
curiosos. 

9

Sóc jove, m’interessa la cultura, però –com bona part de
la meva generació– sóc neòfit en dansa. La joventut se
serveix de la dansa com a mètode d’evasió. Fent de dj he
observat les mil i una maneres com la gent s’abandona a
la música, els cossos en punt mort, embolcallats pel
ritme. Sabem disfrutar del plaer del ball com una evasió,
però ens costa concentrar-nos a comprendre la dansa. I
això que, abans de parlar, l’home ja ballava. Aquest fet sol
ja hauria de donar-nos una idea del seu potencial com a
eina expressiva de comunicació emocional i social, però
també com a instrument de comprensió i investigació.

Durant la passada edició del VAD (Festival de Vídeo i Arts
Digitals de Girona, dirigit per Núria Font), vaig tenir l’opor-
tunitat d’assistir a la representació de Faux-semblant,
dels francesos Atelier E.X.P. És un espectacle que mes-
clava dansa, teatre i acrobàcies amb entorns visuals i
sonors digitals. Tot i no comprendre gaire si se’m deia res
concret (potser no cal), em va agradar. La força de l’es-
pectacle residia en la naturalitat amb què música, movi-
ment i projeccions es fonien en una única forma expres-
siva. Al capdavall, és la mateixa naturalitat interdisciplinà-
ria i transversal amb què, des de sempre, les avantguar-
des artístiques del nostre país han col·laborat i creat per
a la dansa més inquieta. La coreògrafa Pina Bausch deia:
“No m’interessa el moviment, m’interessa allò que mou a
les persones”. També nosaltres hauríem d’interessar-nos
més per allò que ens commou.

Si algú com Pascal Comelade col·labora amb PJ Harvey o
Robert Wyatt, figures reverenciades per la intelligentsia de
la música moderna, de la mateixa manera que treballa
alhora per a la dansa, és que les sensibilitats dels uns i els
altres no són tan llunyanes. Però entre la joventut moderna
no conèixer aquests dos músics fa perillar el prestigi com a
consumidor de cultura i, en canvi, ignorar qui és Cesc
Gelabert o Ramon Oller o qui són i què fan exactament els
coreògrafs de l’Animal a l’Esquena no amenaça el currí-
culm culturae de gairebé ningú. Encara hi ha molt camí a
recórrer en la divulgació de la dansa. Els espectacles pluri-
disciplinaris poden ser un bon ham. Només així descobri-
rem que, com la música i el cinema, la dansa també ajuda
a comprendre millor el món que ens envolta.

FRANC SAYOL

DJS D’ARTS:
WANTED!

A

Tant Toni Mira com Cesc Gelabert van fer estudis  
d’arquitectura. A dalt, Que dius que què? (1995), 
de Toni Mira i la companyia Nats Nus; i, a la dreta, 
un assaig de Belmonte (1988), amb Cesc Gelabert, 
Carles Santos i Frederic Amat junts (fotos: Ros Ribas)

                         



Arbre genealògic

Aquest arbre correspon a
la genealogia  del princi-
pal del moviment coreo-
gràfic sorgit a partir dels
anys setanta, i recull en
essència gairebé la totali-
tat dels diferents grups i
companyies sorgits al
llarg d’aquests anys.
S’han considerat tots
aquells grups que han tin-
gut un mínim de trajectò-
ria professional en els
escenaris locals, nacio-
nals o internacionals, i
s’ha pres com a paràme-
tre determinant que hagin acon-
seguit el suport de les
Institucions culturals, com el
Departament de Cultura de la
Generalitat de Catalunya, l’Ajun-
tament de Barcelona o el
Ministeri de Cultura (des del
moment que van intervenir en el
suport a la dansa), així com la
complicitat dels programadors
dels principals teatres i festivals.
Aquest primer arbre no és un
“cens professional” exhaustiu,
sinó un reflex de la realitat
coreogràfica que serveixi per
entendre els orígens i que ajudi
a situar i relacionar molts dels
creadors dels darrers quaranta anys. Per això
s’ha volgut remarcar també els espais de crea-
ció i assaig o les plataformes destinades a
fomentar la creació i alimentar l’intercanvi peda-
gògic amb la realitat internacional, ja que han
estat i són claus en la història recent de la dansa
a Catalunya.

L’arbre parteix de quatre grans focus que són
els eixos articuladors entorn dels quals es va
dinamitzar tot el moviment coreogràfic autòcton:
són les fonts d’on han sorgit directament o indi-
rectament les primeres, segones i terceres
generacions de creadors. A més, hi ha un nucli
de creadors independents que formen o han
format part d’aquest moviment sense que el seu
projecte projecte artístic no hagi consistit a lide-
rar una companyia sinó a crear per encàrrec
d’altres companyies de teatre, òpera, etc. o fer-ho de manera diferent a com les siner-
gies del sector han traçat el mapa professional: aquí cal remarcar figures com Montse
Colomé, Toni Jodar, Artur Villalba , Francisco Lloberas i Mercè Boronat, entre els més
destacats. Dels darrers anys hi podríem afegir una llarga llista de creadors indepen-
dents, però cal esperar a veure quina és la seva evolució: són noms com Carme
Torrent, Constanza Brnic, Olga Tragant, etc. Un altre enllaç de darrera generació està
constituït pel nucli de joves que ha consolidat el seu treball i fundat companyia a par-
tir de la seva experiència a l’estranger, gent que el Mercat de les Flors ha programat
darrerament: l’exemple més clar és Roberto Oliván (amb Enclave), a més de noms
com Rafael Bonachela i Salva Sanchís. I, per últim, un altre nucli artístic aglutinaria tots
aquells creadors o col·lectius situats en la frontera entre el teatre físic, la performance
i, en definitiva, un treball basat en l’exploració del cos com a territori creatiu: aquí hi
hauria Los Corderos, Sergi Faustino i Pere Faura. Si volguéssim ampliar l’arbre més
extensament, hi hauríem d’afegir els espais d’intercanvi i dinamització que ara repre-
senten les “residències” artístiques repartides al llarg del territori, i que ben segur
donaran fruits a curt termini.

Pel que fa a la puntualització de dades, cal tenir en compte que hi ha diferents
moments històrics que modifiquen la trajectòria artística del Ballet Contemporani de
Barcelona: la data clau és 1977, quan un bloc s’escindeix de Ramon Solé i esdevé un
col·lectiu, nom que s’ha deixat sense especificar-ne les diverses etapes internes
segons direccions artístiques. D’altra banda, cal aclarir algunes dades històriques. La
Porta es va fundar el 1992, en un primer moment a càrrec essencialment d’Ana
Eulate, fins que ve el relleu i canvia d’orientació amb el nou equip encapçalat per
Oscar Dasí i Carmelo Salazar. I, respecte de La Caldera, cal anotar que inicialment els
membres fundacionals van ser nou, tal com queda indicat a les fletxes de l’arbre, però
l’any 2000 el col·lectiu va  quedar reduït a vuit membres, que són els actuals, després
dels canvis d’ubicació de la companyia Trànsit. 

Per tal d’observar la fluïdesa, l’intercanvi i el transvasament artístic que hi ha hagut
s’han traçat algunes fletxes horitzontals per tal de connectar creadors, companyies i
espais creatius. Per a alguns, seran excessives; per a altres, segur que en manquen.
Però allò que hi queda és un cert equilibri entre una lectura comprensible i una infor-
mació fidedigna.

De segur que hi poden faltar noms. Però –com s’ha exposat a l’inici– s’ha
pres com a paràmetre de tall i, per tant, de criteri d’objectivitat un mínim de
continuïtat en el suport de les institucions, a partir de la subvenció i la progra-
mació o coproducció.

Institut del Teatre Estudi Anna Maleras

Heura
1978-84

Mudances/
Margarit

1985

Dart
Companyia
de Dansa
1986-92

Companyia
Avelina Argüelles

1980-1998

El Arca
1980

Bugé
1984

Esbatec
Neoclàssic
1980-81

Taba
1982-88

Companyia
Institut del

Teatre
1983-84

ITDansa
1998

Roberto G.
Alonso
1996

Color
1994

Increpación
1993

Mar Gómez
1992

Bubulus
1991

Derivat
2007

A.Waksman

Grup Estudi
Anna Maleras

1972-85

BCB Col·lectiu
1977-97

Lanònima
Imperial

1986

Nats Nus
1989

Iliacan
1994

Cesc Gelabert
1972-84

Empar Rosselló
1978

L'Espantall
1978-84

Acord
1979-83

Companyia 
Anna Sanchez

1988-90

En Jazz/Victor
Rodrigo

1989

La Gran Companyia
1979-81

Gelabert/Azzopardi
1985

Roseland
1984

Ola And Tse
(M. Colomé) 

1987-89

Projecte Gallina
1998-2003

Bebeto Cidra 
Cía Dansa

2002

Damian Muñoz
1998

Sonia Gomez
2000

Societat 
Dr. Alonso

2001

General Eléctrica
1998-2002
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Ramon Solé Tradició Ballet clàssic
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2000
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Berlín
Centre

1986-96

ÀREA.
S. Klamburg

1986

La Mekanica
2003/05-

Areatangent
2004

La Porta
1992

La Poderosa
2001

La Fàbrica
Toni Gelabert

Norma Axenfeld
1981-89

L’Animal a
l’Esquena

Centre creació
2001

Companyia de Dansa
Ramon Solé

1978-85

Ballet Contemporani
de Barcelona

1975-77
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Malqueridas
1995

Robadura
1991-93

Mal Pelo
1989

Trànsit
1985

Senza Tempo
1991

Joan Tena
1978-85

Danat
1985-2000

Vicente Sáez
1985-90

Lasiti 
1985-89

La Dux 
1986-88

Lapsus Dansa
1997

Raravis 
1993

Erre Que Erre 
1996

Cia Pendiente 
1994

Las Santas 
2000

Cobos Mika 
2000

Marta Carrasco 
1995

Carmelo Salazar
La Vana Gloria 

1992

Tragant 
Dansa 
1995

Jordi Cardoner
La sota de bastos 

1985-93

Andrés Corchero 
1991

M. Antònia Olive
1989-92
Palma

Ramon Oller
Metros
1984

Dansteater
1990-91

Kenmerk Dans
Project

1991-94

Magnet i
Burch

1990-95

Ballet David
Campos

1994

Selene lux
Dans

1994-97

Cia Pepe
Hevia
1998

Ballet Clàssic
de Barcelona

1990-91

Ballet de
Barcelona
1987-87

Arsis Ballet 
de Cambra

1986

Ballet Alèxia
1978

Ballet Experimental 
de l’Eixample

1978-83
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Sol Picó
1993

ACDAC
La Caldera

1995
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JOAQUIM NOGUERO 

a dansa és un llenguatge universal. Té llengües,
sí, dialectes i accents diversos. Però com a
impuls és internacional. Sempre ha estat arrela-
da i cosmopolita, una barreja d’organicitat i de
tècniques, d’instint dionisíac i de codificacions
més o menys apol·línies. El cos en dansa és una
dinamo de membres. Des de les pintures rupes-
tres conservades a Cogul, a les Garrigues, que
han arribat fins a nosaltres provinents de 10.000
anys enrere, al Mesolític, i on es veuen unes
dones que duen a terme unes danses tribals,

fins a Cesc Gelabert explicant-nos els orígens del món i l’e-
volució de les espècies a Orion (2007) o, en la recent pro-
gramació de La Porta del cicle Cárnicos, la investigació
compartida de la coreògrafa madrilenya Elena Cordoba i el
vital cirurgià octogenari i filòsof barceloní Cristóbal Pera
(mostrant-nos amb el traç concretíssim del funcionament
de dos cossos en escena la veritat d’una fisiologia que,
entre tantes altres coses, fins i tot ens permet volar mental-
ment i distanciar-nos-en), hi ha en cada codificació coreo-
gràfica un intent d’explicació del món, la voluntat d’abocar-
lo en un assaig de partitura (que és escriure’l, però també
sentir-lo com a música), hi ha el desig d’entendre’l i d’inci-
dir-hi, ganes de relacionar-s’hi i de compartir-lo.

Per tant, res neix del no res. Som resultat d’un llarg camí.
Altra cosa és que les formes concretes d’avui ens han arri-
bat d’arreu. Aquesta ha estat la seva principal marca de
fàbrica: l’obertura, bastir-se un vestit a mida amb teles d’a-
quí i d’allà, al llarg dels darrers quaranta anys. Primer, la
modern dance nord-americana i el teatre dansa alemany;
després, el butoh japonès, Cunningham, la dansa postmo-
derna nord-americana, el release, el contact improvisation,
la no dansa francesa, el model obert de la vitalitat i el bullit
belga... Per això buscar precedents als camins de la dansa
contemporània catalana actual, que neix pròpiament com a
tal als anys setanta sota l’impuls de l’Estudi Anna Maleras i
de la revolució que Hermann Bonnín perpetra a l’Institut del
Teatre amb tot de professors nous (els Lainez, Gilberto Ruiz
Lang, Gerard Collins, Avelina Argüelles), no pot ser tant refe-
rir-se a noms concrets sinó subratllar unes actituds.

És tan cert que personalitats com Joan Magriñà, Joan
Llongueras i Joan Tena van tenir anys de clar protagonisme
a Catalunya com ho és també que representen models dife-
rents i que, de fet, formalment tenen molt poc a veure amb
res del que va eclosionar després a Barcelona. Ara bé, a
diferència de noms anteriors del segle XIX com Josep
Alsina, Ricard Moragas, Marià Camprubí, la reussenca
Roseta Mauri, Pauleta Pàmies o, ja en el pas al segle XX,
Mestre Coronas, en canvi, els protagonistes del XX (des del
Liceu obert als Ballets Russos de Diaguilev fins als esmen-
tats tres Joans o la llibertat d’inventiva de dones com
Tórtola Valencia, Fina Cirera o Àurea de Sarrà rere les pas-
ses de Loïe Fuller i Isadora Duncan), tots ells, tots, es troben
ja agermanats en un llegat que avui poden entendre perfec-
tament, i fer seu com a actitud, molts dels coreògrafs
actuals. Es tracta de fer net i de fer-s’ho seu amb tots els
recursos a l’abast; és a dir, apostar per l’obertura i, quan cal
o ve de gust, per la fusió d’estils, llenguatges i disciplines.
Aquest és el cas de Cesc Gelabert i Carles Santos, dels
coreògrafs Andrés Corchero i Alexis Eupierre col·laborant,
respectivament, amb els poetes Feliu Formosa i Albert Roig,
d’Àngels Margarit reinterpretant en escena els assaigs
antropològics de Manuel Delgado, de Las Santas parlant
dels contaminants de la dansa, o de la companyia Mal Pelo
treballant amb l’escriptor i assagista John Berger. El que
persegueixen és una altra consciència del cos, la investiga-
ció no com a resultat sinó com un concepte dinàmic, una
decidida voluntat rupturista des del coneixement de la tradi-
ció, situar-se a l’avantguarda d’un llegat assumit i replante-
jat, i una tendència interdisciplinària que accepta totes les
parts com a equivalents i concep el conjunt com a alguna
cosa més que la simple suma de les parts.

No és casualitat que els ensenyaments del dalcrozisme que
Joan Llongueras va adaptar-nos (i desenvolupar) a partir del
1913, amb la creació de l’Institut de Rítmica i Plàstica dins
de l’Orfeó Català, hagin acabat sent la columna vertebral de
gent molt distant en el temps i en estils. Magriñà, Tena i
Maleras (cadascun d’ells protagonitzant un canvi a la seva
època) reben la influència del mètode de Llongueras i en rei-
vindiquen la memòria. I, així –com ja havien vaticinat Eugeni
d’Ors i Sebastià Gasch–, l’educació plàstica i del ritme que
aquell va desenvolupar amb notable creativitat i incidència
social crea la millor base per després edificar-hi cadascú al
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seu gust. Llongueras és un punt de partida. I la concepció
global dels Ballets Russos de Diaghilev, amb els millors
artistes fent causa comuna sobre l’escenari, representava
una meta, l’estímul d’un objectiu clar d’arribada. Que avui
l’escola en prengui nota. Amb aquesta tradició, no és
estrany que a Barcelona fins i tot el flamenc es prengués
tantes llibertats personals com li van semblar oportunes: de
l’explosiva Carmen Amaya al revolucionari Vicente
Escudero, noms que no casualment es veien defensats a
la premsa per gent com l’esmentat Sebastià Gasch, com
qui diu mentre reposava de firmar el Manifest Groc o d’es-
criure sobre Miró i de cinema.

Aquesta és la pel·lícula dels nostres precedents
en dansa. Encara es roda. Perque això 
tot just comença.

Tórtola Valencia (foto: arxiu MAE de l’Institut del Teatre)
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AMANDA GAGGIOLI 

Barcelona, la dansa sempre ha
anat un pas endavant del ritme
que marca la societat. Quan
encara no s’havia mort Franco,
ja hi havia molts ballarins i coreò-
grafs que viatjaven per Europa i
els Estats Units buscant nous
llenguatges, nous mestres i
noves tècniques. A la ratlla dels
anys setanta i sobretot al llarg
de la dècada, l’Estudi Anna

Maleras i l’Institut del Teatre van agafar les regnes de les
novetats de la dansa contemporània i de la dansa jazz,
sense deixar de banda el ballet clàssic. “Hi havia moltes
inquietuds i ganes de fer coses, per això vam decidir
renovar en profunditat el departament de dansa; ens vam
plantejar la formació en aquesta àrea amb la mateixa
ambició amb què havíem renovat la de teatre”, recorda
Hermann Bonnín, que va ser director de l’Institut del
Teatre en aquell important moment de canvi, del 1970 al
1980. Van ser anys d’engrescament i il·lusió, de trenca-
ments i de canvis, de valentia. De l’Estudi Anna Maleras,
en van sortir de seguida molts creadors destacats; entre
ells, el coreògraf contemporani català Cesc Gelabert, que
ja el 1972 presentava un parell de solos. A l’Estudi Anna
Maleras i a l’Institut del Teatre d’aquells anys s’hi van for-
mar molts dels professionals d’avui. “Ens vam llançar al
buit sense saber gaire bé què passava. O te la jugaves o
no feies res”, explica Anna Maleras. I, així, mentre la
societat catalana despertava del malson de la dictadura,
els ballarins estiraven sense complexos el braç i sentien la
necessitat de reivindicar el propi cos.

El bressol més important de la dansa catalana al llarg dels
anys vuitanta va ser La Fàbrica, un espai fundat el 1980 per
Toni Gelabert (germana de Cesc Gelabert) i Norma
Axenfeld. “La Fàbrica va ser el primer lloc a Barcelona dedi-
cat exclusivament a la dansa. Hi havia una sala enorme per
a classes, assaigs i actuacions”, recorda la coreògrafa
Montse Colomé, que hi va treballar com a professora.
Gràcies a l’intens treball fet a La Fàbrica i al naixement

d’una colla de companyies, els anys vuitanta van ser un
moment intens d’esclat. El 1987, per exemple, també es
fundava l’Associació de Professionals de la Dansa de
Catalunya amb el desig d’unificar el col·lectiu i de vetllar
pels seus interessos. I com havia passat a la Barcelona
dels anys vint, quan el jazz i el tango van arribar a la metrò-
polis per no marxar-ne mai més, la ciutat tornava a sentir-
se avantguardista, cosmopolita i moderna.

Amb La Fàbrica ja tancada, va entrar en dansa el Teatre
Obert (1989-1991), que dirigit per l’actor i coreògraf Toni
Cots es proposava impulsar la producció i l’exhibició de
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dansa contemporània en una gran diversitat d’espais.
“Volíem donar oportunitats als nous creadors que no
tenien un lloc clar on poder exhibir els seus treballs:
nosaltres els podíem programar per petites que fossin
les seves peces”, recorda Cots. De la mà de Teatre
Obert va arribar dansa al Teatreneu de Gràcia, a les
sales Adrià Gual i La Cuina de l’Institut del Teatre del
c. Sant Pere Més Baix, a l’Antic Escorxador de
Badalona i fins i tot més lluny, al cicle Perifèrics de Vic i
al Plural de Girona. A Barcelona, Teatre Obert va mante-
nir també un diàleg fluid amb Andreu Morte, aleshores
director del Mercat de les Flors, i l’Espai B del Mercat va
coincidir a ser també un espai de referència per a la pro-
gramació de dansa. Alguna de les primeres visites d’im-
portants companyies internacionals van tenir lloc a
l’Espai B del Mercat. Un autèntic desembarcament. Fins
que els deures fets en aquells anys van trobar finalment
una resposta institucional: davant la inquietud de les
companyies per donar-se a conèixer amb continuïtat i
disposar d’un espai dedicat al sector, l’administració
catalana va crear L’Espai de Dansa i Música de la
Generalitat (1992-2004), on moltes companyies van tro-
bar recer durant més d’una dècada.

N
A dalt de tot, Le ciel est noir, d’Isabel Ribas (1984) per 
a la companyia Heura (foto: Josep Aznar). A sota, Capses, 
de Gilberto Ruiz Lang (arxiu Carles Salas). I, a la dreta, 
cartell de la Mostra de Dansa de l’Institut del Teatre 
(foto: arxiu MAE de l’Institut del Teatre)

             



Il·lusió i inconsciència. Dues paraules que defineixen l’es-
tat en què ens trobàvem quan vam publicar Dansa 79,
una revista especialitzada. El culpable d’aquest bogeria
va ser Ramon Solé. En el seu estudi de Gràcia, hi vam
coincidir Beatriu Daniel, Carmen del Val i jo, i juntes ens
vam deixar endur pel seu entusiasme. Nosaltres érem la
metxa i només feia falta que algú l’encengués.

D’ell va ser la idea que engeguéssim una publicació que
donés notícia de tot el que s’anava fent en dansa. Però el
que havien de ser sols unes quantes fotocòpies, es va con-
vertir en una modesta revista que va créixer al llarg de set
anys i mig. Un temps en què la il·lusió, un punt de bogeria i
molta tenacitat van poder amb totes les adversitats. La publi-
cació anava al ritme dels esdeveniments de dansa en el nos-
tre país. Records inoblidables? Doncs, la formació de grups
que van donar personalitat a la dansa contemporània cata-
lana, les Mostres de Dansa de l’Institut del Teatre, les invita-
cions a festivals nacionals i internacionals, i conèixer de prop
personalitats tan diverses com Magriñá, Tena, Gades,
Kylian, Nureiev, Béjart, Alonso, Hoyos i tants altres.

Dansa 79 ens va permetre fer tangible un somni que vam
compartir amb la família, amics i col·laboradors. Però va
arribar un temps en què ja no podíem fer front a les mol-
tes exigències del creixement de la revista i, després de
publicar 51 números, l’any 1986 Dansa 79 va tancar el
niu, tal com anomenàvem carinyosament la nostra petita
redacció de Gràcia. Ara, des d’una perspectiva de quasi
trenta anys, ens emociona pensar que vam poder deixar
constància d’un dels bateigs artístics més energètics del
nostre país. Gràcies, Ramon.

MONTSE G. OTZET

DANSA 79, AL RITME
DEL MOVIMENT
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MONTSE G. OTZET 

ove i tot com era, durant la dècada dels anys vui-
tanta la dansa contemporània de Catalunya va
ser objecte de desig més enllà de les nostres
fronteres. Els primers signes d’atenció arriben
l’any 1979 quan tres ballarines del grup Heura,
Elisa Huertas, Alicia Pérez Cabrero i Isabel Ribas
guanyen, amb  Laberint, el I Premi del Concurs
Coreogràfic de Bagnolet, a França; Avelina
Argüelles, amb  Absència, i Isabel Ribas, amb
Com et dius nena, obtenen el II Premi del
Concurs de Nyons; i Gerard Collins, del grup
L’Espantall, el III Premi, per Anagrama. L’any
1980, el Ballet Contemporani de Barcelona gua-
nya el II Premi del Concurs Coreogràfic de

Bagnolet amb Passacaglia, de Gilberto Ruiz Lang; i  Avelina
Argüelles obté el de Colònia, per Anells sense dits.

A la dècada dels vuitanta, a Catalunya es van formar
grups que cada vegada atreien més l’atenció d’una
Europa que ens duia anys d’avantatge en creació i exhi-
bició de dansa contemporània. “Ens entusiasmàvem per
coses que succeïen fora, per quatre petites informacions
que podíem rebre”, confessava Gelabert en una entrevis-
ta del 1995 per al vídeo Danza Contemporánea en Espa-
ña, de Canal Dansa. Mudances, Lanònima Imperial,
Gelabert-Azzopardi, Danat Dansa, Vicente Saéz, Metros,
Trànsit, entre altres companyies, van donar personalitat a
una dansa que la coreògrafa Àngels Margarit, directora
de Mudances, descrivia així al mateix vídeo esmentat a
dalt: “Aquí tenim productes molt diversos, però que tenen
un segell comú que els identifica com a art mediterrani:
acostumen a ser obres molt energètiques, hi ha una gran
dosi de sensualitat, i les posades en escena són molt
visuals, amb moltes imatges”.

A València s’havia format, l’any 1988, una de les més
importants plataformes de compra-venda de dansa con-
temporània del país: Dansa-València, una mostra que
aviat es converteix en un punt de trobada molt important
entre creadors i programadors nacionals i internacionals.
Junts gaudeixen de les vetllades coreogràfiques, però

RESSÒ 
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també comparteixen paelles i sangries a la vora del mar,
es coneixen i confraternitzen. Guy Darmet, del Festival de
Lyon, va ser un habitual d’aquestes trobades a Dansa-
València, i el seu interès envers els grups de dansa con-
temporània catalans també el tenien altres programadors
europeus com Christian Tamé i Marc Jongers, per
esmentar-ne dos exemples més. No eren sols en aques-
tes simpaties. Al diari Liberation del 15 de juliol de 1989,
arran d’unes actuacions a Châteauvallon de les compa-
nyies catalanes Gelabert-Azzopardi, Lanònima Imperial i
Maria Antonia Oliver, Marcelle Michel escriu: “A Espanya,
l’impuls ve –com amb la pintura, la música, el cinema– de
regions culturalment emancipades: Catalunya i, recent-
ment, València, en ple desenvolupament econòmic”.

Les actuacions a l’estranger es multiplicaven, i van dur de
bracet les primeres coproduccions internacionals. Ja és
història aquest ressò que durant els anys vuitanta va
assolir la dansa contemporània catalana a l’estranger.
Malauradament, els polítics no van donar prou suport a
un dels corrents artístics més vitals que s’han produït a
Catalunya en les últimes dècades. 

A sobre, Passacaglia, de Gilberto Ruiz Lang per al BCB 
(foto: Josep Aznar). 

A la columna de la dreta, d’esquerra a dreta: 
Beatriu Daniel, Montse G. Otzet i Carmen del Val, 

amb la revista Dansa 79 a les mans i al cor
(foto: arxiu Bddansa)
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MARTÍ SANTIAGO 

l territori de la dansa no es limita a
Barcelona. Paisatge enllà, s’hi mou
molta més vida. Més espai i més gent.
Més gent i més ballarins. Més moviment
i més dansa. Més paisatge i molt més
art que busca integrar-s’hi. Més acció,
en definitiva. I no perquè a Barcelona no
n’hi hagi prou, de dansa i del que sigui,
sinó perquè Catalunya no és tan petita
com per no poder diversificar activitats i
repartir públics.

“Si a les capitals de comarca s’hi programa dansa, al cap
d’uns anys hi haurà un públic relativament important inte-
ressat per aquest art i que ja estarà format”. Així ho
expressa l’exdirector del Centre Dramàtic d’Osona, Lluís
Solé Solà, que entre 1989 i 1996 va dirigir durant set anys
el festival Perifèrics de Vic, amb una programació que va
permetre que companyies i artistes actualment consoli-
dats exhibissin el seu art a la comarca. Noms com Mal
Pelo, Andrés Corchero, la companyia Mudances d’Àngels
Margarit, o les de Toni Mira, Lipi Hernandez, Juan Carlos
García, Sol Picó, Rosa Muñoz o Inés Boza i Carles Mallol,
van omplir a Vic la cartellera de les set edicions del
Perifèrics. Tal com diu Solé Solà, són aquesta mena d’ac-
tes els que aporten “interès dels espectadors per la
dansa contemporània i un coneixement cada vegada
més gran de les companyies i els coreògrafs catalans”.

Però no sols a Vic hi ha hagut activitat. A Girona van tenir
molta importància els cicles Plural i Singular dirigits per
Ana Rovira fins a l’any 2000. Rovira va començar a pro-
gramar dansa a Girona el 1989, oferint una programació
regular al seu estudi, La Nau 18, durant sis anys. A més,
durant quatre anys va dirigir el cicle Plural, on oferia una
gran “pluralitat de disciplines i una pluralitat d’espais per
a un públic plural”. El 1991 engegava tímidament el cicle
amb només 40 persones de públic, i a la temporada del
1995 ja n’hi van passar 6.000. L’any següent, Rovira can-
via d’estudi, i el cicle Plural es converteix en el Singular,
que “va tenir sempre over boocking, amb una programa-

ció cada dijous del mes d’agost a la Fufa”, el seu nou
estudi. La idea era “apostar pel treball de recerca, mante-
nint el que entenc que eren propostes de qualitat més
enllà del nom” i del prestigi dels ballarins i les companyies
programats.

Tant el festival Perifèrics com els cicles Plural i Singular
demostren que és possible presentar dansa a Catalunya
a molts més llocs que la capital. “És una qüestió d’edu-
cació, però no del públic sinó sobretot dels programa-
dors: s’ha de saber triar i de donar continuïtat i qualitat”
assegura Ana Rovira, ja que hi ha programacions que pri-
vilegien la quantitat pensant fer content a tothom i, al final,
volent “donar-ho tot de tot, no donen res de res” i confo-
nen el públic. La coherència de les propostes és un fac-
tor bàsic a l’hora d’obrir camins.

EL TERRITORI 
DE LA DANSA,
EL PAISATGE DE CADASCUN 
DELS SEUS ESPAIS

E
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Oxigenar-se
La dansa s’oxigena. Els darrers anys hi ha hagut diversos
grups que han decidit instal·lar-se fora de Barcelona. La
necessitat d’espais grans d’assaig, junt amb l’especula-
ció immobiliària de la capital, hi té a veure. Però la dansa
arrela sempre en un espai físic, així que, un cop repartits
pel territori, s’hi han integrat plenament i han decidit ofe-
rir alternatives i experimentar totes les possibilitats que el
món de l’escena oferia en aquell nou context. És el cas,
per exemple, de la companyia Mal Pelo (Pep Ramis i
Maria Muñoz) en el seu centre d’investigació L’Animal a
L’Esquena o de la companyia Sociedad Doctor Alonso
(Tomàs Aragay i Sofía Asencio) que, junt amb la compa-
nyia teatral d’Ernesto Collado, constitueixen Cèl·lula i
organitzen al poblet de Sant Mori el festival anual MAPA
(Mayo, Arte, Paisaje y Acción), que –tal com assegura

Guillermo Weickert davant del públic del MAPA del 2005 (foto: Jordi Bover). 
A sobre, fragment d’un fulletó de promoció de la dansa a Catalunya (foto: arxiu Mercat de les Flors)

S
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Aragay– tracta d’oferir “un tipus de creació que no es pot
veure a la ciutat, per la manera com s’integra en el paisat-
ge i amb un altre ritme: un trencament multidisciplinari de
convencions”. Amb aquestes activitats, es crea un nou
públic, al mateix temps que la mirada fresca d’aquests
espectadors i la novetat de l’entorn han influït en els pro-
cessos creatius de la companyia.

Per a Mal Pelo, la masia del Poblet de Celrà on són amb
L’Animal a l’Esquena va representar un procés similar:
escapar de l’autoreferencialitat i obrir un espai i un temps
de reflexió. Ramis i Muñoz troben una tensió interessant
entre els entorns urbans i la tradició cosmopolita i interna-
cional en què habitualment es mou la dansa contemporà-
nia confrontats als topants rurals de Celrà. El centre
L’Animal a L’Esquena ha acollit noms internacionals de la
dansa contemporània, col·labora amb el festival
Temporada Alta i amb la Universitat de Girona, i munta
actuacions, processos de creació i jornades de debat i
d’intercanvi de propostes. Pas a pas, el paisatge de la
dansa arrela i fructifica en nous territoris.

Creativitat, territoris
La creativitat, l’aposta per idees noves, és allò que millor
permet sobreviure a la dansa en aquests nous territoris.
En són testimonis la força amb què s’ha consolidat el
Festival Temporada Alta de Girona, els 25 anys de progra-
mació de qualitat a Fundació Caixa de Terrassa, la cohe-

rència de programacions com les ja esmentades a Vic i a
Girona, a més de la continuïtat de programació (fins i tot
amb coproduccions) d’un auditori municipal com el de
Sant Cugat, o l’èxit de les quatre edicions del workshop
que Roberto Oliván imparteix a Tortosa l’estiu o la prolife-
ració de residències de companyies que institucionalment
s’ha repartit per tot Catalunya, de Vic a Santa Coloma de
Gramenet, passant per Tarragona i Sabadell. I és que la
dansa té salut a casa nostra. Salut, amb bon color de
cara d’avantguarda. I això es veu també a fora. El ballarí i
exsecretari acadèmic general de l’Institut del Teatre,
Agustí Ros, considera que dins el panorama internacional
Catalunya està en forma “en el tema de l’experimentació:
en el marc més alternatiu, està connectada amb altres
punts d’Europa”. Europa no ha sonat mai estranya a la
dansa catalana. Encara més: territoris relativament petits
com “Flandes, Holanda i Catalunya han estat dels més
importants per a la dansa d’avantguarda europea”, afirma
amb vehemència Solé Solà. 

Catalunya gaudeix de creadors amb iniciativa. Ho prova
com van consolidant-se nous espais i noves companyies
arran del territori. La dansa contemporània catalana obre
portes noves, i potser no va desencaminat Tomàs Aragay
quan assegura que la força del fet escènic reneix perquè la
dansa “ha estat capaç de relacionar-se i de barrejar-se amb
altres tipus de propostes; no ens ha d’estranyar, el seu llen-
guatge és universal, un vehicle poderós i molt contempora-
ni, ja que el cos és sobretot imatge”. Un immens territori.
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A l’esquerra, Benjamin Verdonk el 2005, en la integració al paisatge pròpia del MAPA (foto: Jordi Bover).  A sobre, assistents 
al MAPA al poble de Sant Mori, cartell promocionai i programa del festival Perifèrics de Vic (foto: arxiu Mercat de les Flors).

Cartell i fotos del workshop anual de Roberto Oliván a Tortosa

            



DANSA del 24 d’abril al 4 de maig de 2008

AMPOSTA

n Plaça del Mercat
*Dansa al carrer 
Activitats i mostres de dansa 
de diferents estils
3 de Maig a les 18 h
www.amposta.cat
977 70 09 04

ARGENTONA

n Plaça Nova
*Tallers de dansa al carrer
29 d’abril a les 17:30 h
www.argentona.cat
93 797 49 00

BADALONA

n Plaça de Plana
*Mostra de dansa amb les escoles Stil,
Moviment-2, Ritmes i Lola y Pavón
Convidats: Cia. Carles Ibañez 
i Escola Company & Company
17 de Maig a les 20 h
www.badalona.cat
93 483 26 00 / 93 395 19 57

BARCELONA 
Districte de Gràcia

n ÀREA - Espai de Dansa i Creació
*Portes obertes. Per compartir el dia 
a dia de la formació d’un ballarí
*Programació de vídeos de dansa
*Els 22 anys d’Àrea.
Exposició de fotografia. 21 al 29 d’abril
de 10h a 20 h (26 i 27 tancat) 
*Divendres obert.
Actuacions diverses de membres d’Àrea
25 d’abril des de les 21 h
*Interacció d’Àrees
Perfomances, instal·lacions, 
exposicions, música i improvisació 
en espais insòlits del centre
26 d’abril des de les 18 h
www.areadansa.com
93 210 78 50

n La Caldera
*Roda de premsa de l’APdC
Presentació de l’estat de la qüestió 
de la dansa amb motiu del DID
25 d’abril a les 12:30 h
www.dansacat.org
93 268 24 73

n Centre Moral de Gràcia
*Swing al centre
Taller per a tots els públics d’iniciació 
als balls de swing
30 d’abril a les 19:30 h
www.ballaswing.cat
93 449 31 03

n Centre Cívic la Sedeta
*Dual, Felipe Vera
29 d’abril a les 21 h
93 207 37 03

n Company & Company – 
Escola de Dansa
*Classe oberta i mostra de 
coreografies de dansa clàssica
26 d’abril a les 10 h
www.danzacompany.com
93 210 59 72

n Orfeó Gracienc
*Portes obertes i exhibicions 
de diferents tipus de dansa
29 d’abril a les 18h
*Classe oberta de Lindy
29 d’abril a les 20 h
www.orfeogracienc.cat
93 437 43 02

n Plaça del Diamant
*Taller d’Afrodisco 
Taller de dansa obert a tothom 
a càrrec de La Marea Associació 
29 d’abril a les 18:30 h
www.lamarea.org
636 670 086

n Plaça del Nord
*Exhibició de balls de saló a càrrec 
de l’escola de Balls de Saló Vicenç
Torremadé – Glòria Sanz
26 d’abril a les 17 h
www.ebstorremade.com
93 218 55 23 / 93 217 51 09

n Plaça Rovira
*Mostra de peces de petit 
format a càrrec d’Àrea
28 i 29 d’abril a les 11 h
www.areadansa.com
93 210 78 50

n Plaça de la Sedeta
*La Gran Festa de la Dansa (a càrrec 
del Centre Maxime d´Harroche)
-DID junior: Actuacions de nens 
de 4 a 10 anys 
-Actes de diverses escoles 
de dansa de Catalunya
26 d’abril des de les 11 h
www.centromdh.com
93 457 96 19

n Plaça del Sol
*Mostra de dansa tradicional i clàssica 
a càrrec de l’Esbart Lluís Millet
27 d’abril a les 10:30 h
93 209 96 46
*Tallers de dansa creativa, jazz i contem-
porani a càrrec de l‘escola Ramon Solé
27 d’abril a les 11 h
93 217 9020
*Taller Afroyin amb música en viu
27 d’abril a les 13 h
www.danzaire.blogspot.com
687 157 167

n Plaça de La Virreina
*Balla Lindy Hop
Classe oberta i exhibició 
a càrrec de Ballaswing
27 d’abril a les 12 h
www.ballaswing.cat
93 449 31 03
*Outside
Intervenció en l’espai a càrrec 
de La Marea Associació
30 d’abril a les 18:30 h
www.lamarea.org
664 429 908

n tragantDansa
*Jam de Contact-Improvisació
Sessió lliure de dansa amb 
música en viu
27 d’abril a les 18 h
www.tragantdansa.com
93 539 89 49

BARCELONA 

n L’Antic Teatre
*La muerte es mentira, 
cia. La Sonámbula
Cabaret-nocturn de dansa, música,
fotografia i ombres 
Del 24 al 27 d’abril a les 21 h 
(diumenge a les 20 h)
www.lanticteatre.com
93 315 23 54

n Auditori de les Corts
*Y el tierno monstruo le dijo a la muñeca
de sus sueños..., Miriam Garcia
Mariblanca
25 d’abril a les 22 h
www.bcn.cat
93 291 64 62

n Centre Cívic Barceloneta
*El arte de volar – The Magical 
Kschling-Box, Dominik Borucki & 
Claudia Cardona
24 d’abril a les 21:30 h
www.civicbarceloneta.com
93 256 33 20

n Centre Cívic Taxonera
*Mou-te tot ballant! 
Mostra de diferents estils de ball a
càrrec d’entitats i grups no formals  
de la zona de la Vall d’Hebrón
26 d’abril a les 10:30 h
www.centreshg.net/taxonera
92 256 33 88

n Luz de Gas
*Passarel·la ballada de dansa 
(a càrrec de Cabriolé Dansa)
29 d’abril de 19h a 24 h
www.cabioledansa.com
93 204 22 42

n Mercat de les Flors
*Zeitung, Rosas
Del 24 al 27 d’abril a les 21 h 
(diumenge 19h)
*Fase: four movements to the music 
of Steve Reich, Rosas
29 i 30 d’abril a les 21 h
www.mercatflors.org
93 426 18 75

n Escola de Dansa Rosita Mauri
*Jornada de Portes Obertes
28 i 29 d’abril
www.cmagnet.com
93 217 26 48

n Teatre Lliure de Montjuïc - 
Espai Lliure
*Beautiful me, Stephanie Thiersch –
Mouvoir Dins Radicals Lliure
Del 25 al 26 d’abril
www.teatrelliure.com
93 289 27 70

n TNC - Sala Tallers
*Mascletà, Sofia Asensio, 
Roser Montlló i Teresa Nieto
Del 24 d’abril a l’11 de maig a les 20 h
www.tnc.cat
93 306 57 00

BARBERÀ DEL VALLÈS

n Teatre Municipal Cooperativa 
de Barberà
*Ritmes i rimes, Esbart Ciutat Comtal
27 d’abril a les 18 h
93 747 94 93

BELL LLOC

n Carpa Municipal
*Actuació de l’Escola de Dansa 
de Mollerussa
3 de Maig a les 15 h
973 56 54 23

CALAFELL

n Plaça del Port de Segur de Calafell
*Mostra de dansa de diferents estils a
càrrec de les escoles i entitats del municipi
26 d’abril a les 17 h
www.calafell.cat
977 69 56 56

CELRÀ

n Escola Municipal de Dansa
*Mirem dansa
Exposició fotogràfica sobre aquells 
que miren i com es mira la dansa
Del 25 d’abril al 31 de Maig
*Passin i vegin
Passi de vídeodansa i petites 
intervencions de dansa noctàmbula
29 d’abril a les 23 h
www.celra.net/emdc
972 49 26 31

LA GARRIGA

n Passeig dels Til·lers i Barri 
Mare de Déu de Montserrat
*Les diverses entitats, associacions 
i escoles garriguenques dedicades 
a la dansa ens oferiran una mostra 
de la seva activitat 
26 d’abril de 12 a 21 h
www.lagarriga.cat
93 860 52 99

GIRONA

n Auditori C.C. la Mercè
*Taller de preparació de French Chicken
amb Toméo Vergés
Del 24 al 27 d’abril de 10 a 14 h 
(inscripcions al 972 22 33 05)

n Plaça de la Constitució
*French Chicken, Cie. Man Drake -
Toméo Vergés
Dins Escena Plural 08
Performance per 12 homes i 12 pollas-
tres, realitzada amb la col·laboració 
dels assistents al taller
27 d’abril a les 12 h

n Plaça dels Jurats
*VII Trobada d’escoles i centres de dansa
Mostra de peces curtes d’escoles 
i centres de dansa de diferents estils 
de les comarques de Girona
26 d’abril a les 17 h
www.celra.net/emdc
972 49 26 31

n Teatre Municipal de Girona
*Sobre negre, D2 
Espectacle dedicat a Marta Munsó 
i Gilberto Ruíz-Lang
24 d’abril a les 21 h
*Dansem
Espectacle amb professionals de la
dansa de les comarques gironines
27 d’abril a les 19 h
*Bicn le Chien, La Ventura Cie.
Inspirada lliurement en L'estrany incident
del gos a mitjanit, de Mark Haddon
29 d’abril a les 21 h
*Murmures, Esther Aumatell
30 d’abril a les 21 h
www.ajuntament.gi/teatre
972 41 90 19

LLEIDA

n Biblioteca Municipal de Lleida
*Actuació de l’Escola de Dansa 
de Mollerussa
25 d’abril a les 20 h
973 56 54 23

n Teatre Municipal de l’Escorxador - 
Cafè del teatre
*Com voldria ser, tragantDansa
29 d’abril a les 21 h
www.paeria.cat/cultura
973 279 356

n Diversos espais
*Set de Dansa- 
X Mostra de dansa de Lleida
Els grups de dansa de les terres lleida-
tanes reivindiquen, de forma festiva, un
espai més ampli i de reconeixement 
dins la societat de la qual formen part
Del 24 al 29 d’abril a partir de les 18 h
676 996 776 (Cia. DMM)

MANRESA

n Plaça Sant Domènec i Plana de l’Om
*Manresa Dansa
Tallers de dansa matinals i mostra 
d’espectacles de les escoles de dansa
de la ciutat i la comarca
26 d’abril d’11 h a 22h
www.ajmanresa.com
93 878 23 01

MATARÓ

n Parc Central
*Master class i actuació de D’Block, 
the on Stage Company 
Presentació de la coreografia del taller
de hip-hop amb els alumnes dels IES de
Mataró amb improvisacions espontànies 
27 d’abril a les 17:30 h 

n Pati de la Residència de Sant Josep
*Coreografies dels joves alumnes de
l’Aula de Teatre del Patronat Municipal
de Cultura (professora: Maria Garriga)
26 d’abril a les 12 h i acte seguit
*Slot, Nats Nus Dansa
Espectacle de carrer per a tots els
públics
www.mataro.cat
93 758 23 61

n Teatre Monumental
*Madama Butterfly, Metros companyia
de dansa (direcció: Ramon Oller)
26 d’abril a les 21 h 
93 798 54 60

MOLLERUSSA

n Plaça de l’Ajuntament
*Actuació de l’Escola de Dansa 
de Mollerussa
29 d’abril a les 20 h 
973 56 54 23

MOLLET DEL VALLÈS

n Teatre Municipal Can Gomà
*Tres coreografies, IT dansa
19 d’abril a les 21 h
www.molletvalles.cat
93 571 95 00 

MONTORNÉS DEL VALLÈS

n Teatre Municipal
*Cicle de Dansa. 
Dansa Moderna i Contemporània
26 d’abril a les 18 h
www.montornes.cat

OLOT

n Teatre Principal d’Olot
*Danseu, danseu famílies!!!, Les
Crusants (direcció: Alícia Expòsito)
Taller d’iniciació en el llenguatge de 
la dansa i del moviment vinculat 
a la peça Il Giardino dipinto
26 d’abril (inscripcions al Teatre)
*Il Giardino dipinto, TPO
Espectacle de TPO, cia. resident al
Teatre, en exclusiva pels participants 
del taller
26 d’abril a les 19 h
*Il Giardino dipinto, TPO
En un entorn tecnològicament sofisticat,
el públic pot interactuar i viure una
experiència estètica i d’apropament
lúdic a les arts
27 d’abril a les 12 i a les 17 h
*Murmures, Esther Aumatell
Dins Re-Tournée – Cicle de Dansa
(coreògrafs catalans que tenen la 
seva companyia de dansa a França)
29 d’abril a les 21 h
*Bicn le chien, cie. LaVentura
Dins Re-Tournée 
30 d’abril a les 21 h
*Estrena del curtmetratge de 35 mm
TEL de Marc Giralt
2 de maig a les 22 h
*Presentació del nou espectacle 
de l’Esbart Olot
3 de maig a les 20 h
*Presentació dels bastoners i grallers i
de l’Escola de Dansa de l’Esbart Olot
4 de maig a les 19 h

n Plaça de la Pia Almoina
*Taller de preparació de French Chicken
amb Toméo Vergés
28, 29 i 30 d’abril de 20 a 23 h 
(inscripcions al 972 22 33 05)
*French Chicken, cie. Man Drake –
Toméo Vergés
Dins Re-Tournée
Performance per 12 homes i 
12 pollastres, realitzada amb la 
col·laboració dels assistents al taller
1 de Maig a les 12 h
www.olot.org
972 27 27 77

PALAFRUGELL

n Teatre Municipal de Palafrugell
*Exposició de fotografies: retrospectiva
de les classes de dansa del 
curs 2007-08
Del 24 d’abril al 4 de maig de 
10 a 13 h i de 17 a 20 h
667 42 24 24

PALAMÓS

n Carrers del centre de la vila
*Trobadansa 2008
Cercavila pels carrers amb mostres 
de diverses disciplines de dansa
3 de maig a les 18 h
www.palamos.cat
972 60 23 30

EL PRAT DEL LLOBREGAT

n Exteriors del centre cívic 
Jardins de la Pau
*Festa de la Dansa
Exhibicions i classes obertes
29 d’abril des de les 18 h i acte seguit:
*Slot, Nats Nus Dansa
Espectacle de carrer per a tots els
públics
www.ccjardinspau.org / 
www.aj-elprat.cat
93 478 21 41

PREMIÀ DE MAR

n Escola de Música i Dansa - 
Estudi Teresa Maria
*Vine a ballar dansa contemporània
25 d’abril de 18 a 21 h
*Vine a ballar dansa espanyola
28 d’abril de 18:30 a 21 h
*Vine a ballar Hip-hop
29 d’abril de 18:30 a 19:30 h
*Vine a mirar dansa clàssica
29 d’abril de 17:30 a 21 h
30 d’abril de 18 a 21 h
93 752 54 60
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REUS

n Plaça Prim
*Mostra de Dansa
Coreografies de les escoles de dansa
de les comarques de Tarragona
26 d’abril a les 19 h
620 67 24 29

n Plaça del Mercadal
*Celebració del DID 2008
La Coordinadora de Dansa de Reus 
es reuneix amb més de 500 alumnes
per fer un acte reivindicatiu i lúdic 
29 d’abril a les 18 h
620 67 24 29

n Teatre Fortuny
*XXIV Gala de Dansa (en homenatge 
a Maurice Bèjart)
Coreografies de les escoles que 
perta-nyen a l’Associació de Professors
de Dansa de Tarragona
26 d’abril a les 21:30 h
620 67 24 29

RUBÍ

n Teatre La Sala
*Celebració del Dia de la Dansa
25 d’abril a les 18 h

n Rambla del Ferrocarril
*III Biennal de Dansa
26 d’abril a les 18 h
www.rubi.cat
93 588 70 77

SABADELL

n Teatre La Sala
*Celebració del Dia de la Dansa
25 d’abril a les 18 h

n Teatre l’Estruch de Sabadell
*NEAR, Cobosmika Company
24 d’abril a les 21:30 h
*Com voldria ser, tragantDansa

26 abril a les 21:30 h
*Monogràfic de dansa clàssica
Espectacle de dansa clàssica a càrrec
d’escoles i cies. de dansa de Sabadell 
i d’altres poblacions de Catalunya
27 d’abril a les 18 h
Sala d’exposicions de la Nau Sud de
l’Estruch
*Cuerpo en escena o los sueños (no)
tienen título, Bea Fernández
29 d’abril a les 21:30 h
*Entrega de premis de l’Associació de
Professionals de la Dansa de Catalunya
29 d’abril a les 22:30 h
www.sabadell.cat
93 717 25 71

n Plaça del Gas de Sabadell
*Barra de dansa clàssica
Primer nivell a càrrec de Tamar Vela i
segon nivell a càrrec de Lourdes de
Rojas amb la participació de diverses
escoles de dansa de Sabadell
26 d’abril a les 18 h
www.sabadell.cat
93 745 31 00

n Plaça del Vallès
*Mostra de dansa de diferents estils, a
càrrec d'escoles de dansa, grups folklò-
rics i cies. de dansa de Sabadell i altres
poblacions de Catalunya
27 d’abril de les 11 a les 14 h
93 723 55 55

SANT CUGAT DEL VALLÉS

n Teatre La Unió
*Ex3ms, Color Dansa
Estrena el 24 d’abril a les 18 h
www.colordansa.com
93 725 06 03

n Plaça de l’Om
*Mostra de dansa de les escoles
28 d’abril a les 20 h
www.santcugat.cat
93 565 70 00

n Teatre Auditori
*Big Drums, Camut Band
27 d’abril a les 12 h
*Goldberg, Ferran Carvajal
25 d’abril a les 22h (assaig obert 
a les 19 h)
www.teatre-auditori.santcugat.cat
93 590 76 90

ST QUIRZE DEL VALLÉS

n Edifici la Patronal
*Bharat, la terra dels sentit 
Espectacle de Bollywood 
26 d’abril a les 20 h

n Parc de les Morisques
*Celebració del DID 2008
Exhibició de dansa a càrrec 
de diferents entitats
27 d’abril a les 11 h
www.sqvalles.org
93 721 92 19

TARRAGONA

n Teatre Metropol de Tarragona
*Forum Metropol
Assaig comentat amb Mudit Grau a la
platea del Teatre
25 d’abril a les 18 h
*Mientes + K Parpadeas, Color Dansa 
25 d’abril a les 21:30 h
*Mostra de Dansa organitzada en dues
sessions per l'Associació per al Foment
de la Dansa, a càrrec dels alumnes de
les escoles de dansa Artis Tarragona,
Màrmara i Estudi de Dansa Montserrat
27 d’abril a les 18h i a les 20 h
www.tarragona.cat/cultura/escena/metropol
977 24 47 95

n Rambla Nova amb c. Unió
*Roda de Capoeira
Concentració de capoeiristes amb músi-
ca tradicional en directe
26 d’abril a les 18 h

n Zona verda al costat 
del c. Joan Miró
*Exhibició de diferents coreografies 
de dansa
27 d’abril a les 12 h

n Balcó del Mediterrani
*Gran barra de dansa clàssica i lectura
del manifest del DID
29 d’abril a les 18 h

n Monument a Roger de Lluria
*Exhibició de diversos estils de dansa
29 d’abril a les 18:30 h

n Plaça Verdaguer
*Mostra infantil de dansa
29 d’abril a les 18:30 h
www.tarragona.cat
977 29 61 00

VALLS

n Plaça del Pati
*Celebració del DID 2008
Actes diversos per commemorar el DID
27 d’abril a les 11 h
www.valls.cat/cultura
977 63 60 03

VIC

n Plaça dels Sants Màrtirs
*Actuacions infantils i juvenils de les
escoles de dansa de la comarca
26 d’abril des de les 10 h
www.imacvic.cat
93 886 72 87

VILAFRANCA DEL PENEDÈS

Activitats dins Dansa També!:

n El Forat del Pany 
*Projecció de vídeo dansa 
25 d’abril a les 20 h 

n Plaça de la Constitució
*Infemina2, Olga Álvarez
26 d’abril a les 18 h 
*Piano Fortíssimo. Jordi L. Vidal
26 d’abril a les 18:15 h 
*Tierra sin Mal, cia. Lila Parra
26 d’abril a les 18:30 h 
*Infemina2, Olga Álvarez
26 d’abril a les 19:30 h 
*Piano Fortíssimo, Jordi L. Vidal
26 d’abril a les 20 h 

n Plaça de la Vila
*Remembranza, cia. Pepe Hevia
26 d’abril a les 19 h 
*Back, cia. Un Poco Animal
26 d’abril a les 19:45 h 
*La Homeless, cia. Mercè Boronat
26 d’abril a les 20:15 h 
*Mostra d’escoles i grups de dansa
28 i 29 d’abril a les 18h

n Teatre Cal Bolet
*Solochelobach, cia. Bebeto Cidra
26 d’abril a les 21 h

www.vilafranca.cat/cultura
93 890 04 59

VILANOVA I LA GELTRÚ

n Plaça de les Cols
*Dia Internacional de la Dansa
Classes obertes a tots els públics 
dirigides per professionals de la dansa
Fira de material relacionat amb les 
diferents disciplines de la dansa
27 d’abril de les 10 a les 14 h 
i de les 17:30 a les 19 h

n Plaça de les Neus
*Slot, Nats Nus Dansa
Espectacle de carrer per a tots 
els públics
27 d’abril a les 12:30 h
www.vilanova.cat/cultura
93 814 00 00
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