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Carles Puértolas

Metge i músic

L’últim responsable 
del cos és un mateix. 

A tots ens agrada 
que ens curin, però 
els responsables de 
fer exercici o seure 
bé som nosaltres 

mateixos.

Traumatòleg, cirur-
già ortopèdic, pianista 
i compositor, en Joan 

Carles Puértolas és un 
dels referents de la me-
dicina de dansa a Cata-
lunya. Treballa a cavall 

de l’Hospital General de 
Catalunya, on és cap de 
la Medicina de l’esport, 
i l’Institut del Teatre, on 
des del 1986 n’és metge 
consultor i cap de l’àrea 

de salut. 

Com vas entrar al món de la 
dansa?
Des dels 12 anys vaig poder accedir 
a assajos i funcions, on vaig conèixer 
gent com Rudolf Nureyev. Podria 
dir que el meu pati era l’escenari 
del Liceu, i sovint baixava a la sala 
d’assaig de dansa, on em vaig fer 
amic de la Guillermina Coll i altres 
ballarines. A partir dels 15 anys vaig 
començar a prendre classes de 
dansa en una escola a canvi de fer 
l’acompanyament al piano. 

Submergit en un ambient tan 
artístic, com va sorgir el teu in-
terès per la medicina? 
És molt atractiu conèixer el fun-
cionament del cos. Cada vegada 
em va agradar més, fins al punt 
d’abandonar la filosofia, que he po-
gut continuar pel meu compte. Vaig 
fer traumatologia i, com que estava 
vinculat amb el món de la dansa, els 
ballarins em venien a veure a mi.  

Com t’ho vas fer per especialit-
zar-te en patologies de dansa? 
Aquí no devies trobar gaires 
referents...
Vaig haver de buscar referències 
fora: el que s’escrivia als EUA, com 
el Dr. W. G. Hamilton i la seva dona 
Linda, que és psicòloga, i també 
el que es feia a França. Als no-
ranta vaig entrar en contacte amb la 
IADMS, una associació internacional 
de dansa i medicina. 

Com ha canviat el panorma des 
de que vas començar?
Hi ha titulats en medicina de l’esport 
que visiten ballarines i ballarins. 
També hi ha l’Emilia Pérez, que és 
metgessa re-habilitadora (i que ha 
sigut ballarina), i també fisiotera-
peutes especialitzats. Continuem 
sent tres o quatre, però. I de trau-
matòlegs, potser en sóc l’únic, 
almenys als fòrums i congressos de 
cirurgia de peu. 

Quina diferència hi ha entre 
la medicina de l’esport i la de 

dansa?
Les patologies dels ballarins i dels 
esportistes són molt similars. La 
diferència rau en què l’objectiu final 
de la dansa no és mai la superació 
física, sinó posar la pell de gallina 
al públic, és a dir: comunicar, no ai-
xecar la cama un cm més. Això can-
via totalment la manera d’entrenar 
i entendre els esforços que has de 
fer, i la resposta del cos. Amb una 
lesió pots ballar, però no podràs fer 
un doble mortal.  

Hi ha un decalatge entre la me-
dicina i la dansa? 
Els ballarins sempre han estat 
abandonats pel que fa als coneixe-
ments d’anatomia i funcionament 
del cos, i en l’àmbit mèdic tampoc 
hi ha hagut interès. La manca de 
coneixement també provoca que els 
ballarins es decantin per medecines 
alternatives. I hi ha molts profes-
sionals en aquestes medicines, però 
també molt embadocador.

Més enllà de l’ensenyament 
acadèmic. Què intenteu infondre 
als alumnes de l’Institut del Tea-
tre des de l’àrea de salut? 
Amb en Joan Carles Fernández 
(fisioterapeuta i professor de l’IT) 
treballem la consciència de la salut 
en l’alumne, que s’ha d’entendre 
des de l’alimentació i el treball 
físic saludable. Això vol dir que el 
primer i últim responsable del cos 
és un mateix, i realment és difícil 
d’inculcar aquesta consciència als 
adolescents. A tots ens agrada que 
ens curin, però els responsables de 
fer exercici o seure bé som nosaltres 
mateixos.

Una associació com l’ApdC quin 
paper pot jugar en l’àmbit de la 
salut?
Són un nucli o un “hub” des del qual 
es pot fer difusió de tots aquests 
coneixements teòrics i la seva 
aplicació. Són fonamentals, perquè 
poden arribar a més gent que 
institucions com l’Institut del Teatre.

Per Clàudia 
Brufau


