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Ballarina, coreògrafa 
i psicòloga

“La discapacitat 
és una condició 
de l’ésser humà. 

Però vivim en una 
societat que es basa 
en l’estètica i en el 

rendiment, i això ho 
dificulta molt”

Jannick Niort reuneix 
dues vessants de 

coneixement: el creatiu 
i el científic; la dansa 
i la psicologia. I amb 

aquesta doble arma es 
va endinsar, ja fa tres 
dècades, a una lluita 

per acostar l’expressió 
corporal a la gent amb 
discapacitat. Així creà 

Psico-Art l’any 1989 i el 
2009 va rebre el Premi 

Dansacat. 

Com neix la Fundació Psico-
art?
Ja feia anys que m’hi dedicava, 
però volia crear uns fonaments 
i una metodologia, perquè no 
quedés a l’aire i perquè, en 
aquell moment, no hi havia a pe-
nes res en aquest camp. Jo dic 
que és com un Institut del Teatre 
per a persones amb discapaci-
tat. Però sense les subvencions.  

Tu com entres en aquest 
camp? 
Donant classes de dansa em 
vaig adonar que hi havia nens 
petits - de 4 o 6 anys- amb 
tartamudeig o problemes de co-
ordinació que els repercutia en 
el seu aprenentatge, i d’aquí vaig 
anar endinsant-me en prob-
lemes més greus. La reflexió és 
que cos i ment van junts, no pots 
deixar de banda cap de les dues 
parts. 

Què té d’especial la dansa amb 
persones amb discapacitat?
No s’ha de fer tanta diferència, 
es tracta de gaudir la dansa, 
com amb qualsevol altre grup. 
Potser caldrà usar uns termes 
diferents perquè la informació 
arribi a nivell mental, i pensar un 
treball físic per un cos particu-
lar. Però vaja, tots tenim un cos 
diferent.

Cal una formació específica 
per treballar en aquest camp?
Hauria de ser així, però ni hi ha 
res regulat.

En què és diferent d’una terà-
pia?
Es fa teràpia per a estats 
patològics que cal redreçar. 
Nosaltres no fem això. Nosaltres 
donem la possibilitat a persones 
amb discapacitat (sobretot 
mental) de viure l’experiència 
de la dansa, emocions, valors 

i expressions que en la vida 
quotidiana no se’ls permetria 
aflorar. Els elements terapèutics 
estan implícits en la dansa. 

Quin és el teu lligam amb 
l’APdC?
Estic a la comissió d’educació 
des que es va crear. 
Treballem perquè la dansa 
sigui reconeguda com a 
una assignatura dins de les 
escoles i que la imparteixi gent 
qualificada. 

Hem avançat? 
No gaire. Fins que no s’entengui 
que la formació física és impor-
tant per a l’ésser humà, estarem 
sempre igual. Els grecs tenien 
un culte al cos que nosaltres 
tenim mal entès, perquè ara és 
només superficial. 

On no has vist mai dansa i 
t’agradaria veure’n? 
L’important no és on, sinó com. 
M’agradaria que hi hagués una 
companyia de dansa estable al 
Liceu, i que veure dansa fos as-
sequible per a tothom.  

A Psico-Art teniu una compa-
nyia? 
Sí, amb gent de totes les edats 
i on ballem sense distinció 
d’habilitats. L’any 2008 vaig 
enviar una circular a totes les 
escoles de dansa perquè qui 
volgués pogués compartir 
l’experiència amb nosaltres, i no 
va venir ningú.

Encara és un tabú.
La discapacitat és una condició 
de l’ésser humà, igual que hi ha 
rossos, gent de pell negra, altres 
amb els ulls allargats... Res 
més. Però vivim en una societat 
que es basa en l’estètica i en 
el rendiment, i això ho dificulta 
molt.


