
Entrevista

Roser López

Ballarina, coreògrafa 
i docent

M’agrada moltíssim 
fer emergir el millor 
de la gent amb qui 

treballo. Trobar com 
seduir als ballarins 

per engrescar-los en el 
meu viatge. 

Porta quatre anys aixecant 
el vol amb Lowland i 
ara, després d’haver 

transmès aquest repte de 
velocitat i resistència a 8 
ballarins, estrena L’estol 
en la Producció Nacional 

de Dansa. Amb un peu 
a Catalunya i l’altre a 

l’estranger, la Roser ha 
combinat la carrera de 

ballarina i la de coreògrafa. 
Ha pogut ballar en els mons 
creatius d’Àngels Margarit 

o Katie Duck i des de fa 
més de deu anys ens brinda 

peces que ens fan viatjar 
per paisatges captivants. 

Per Clàudia 
Brufau

Què et va impulsar a presen-
tar un projecte per a la pro-
ducció nacional?
En la meva trajectòria 
professional he fet molts 
solos, duets, trios, i estic 
en un moment que vull 
experimentar amb molta més 
gent i veure què puc crear amb 
molts cossos, així com quins 
entramats físics puc construir. 

Per què has partit de 
Lowland?
Per a mi és una peça 
molt important amb la 
qual he descobert moltes 
eines coreogràfiques i 
dramatúrgiques. El duet 
parteix de la idea de volar, per 
tant portar-lo a un estol amb 
diversos integrants era un pas 
natural. Fa uns anys en John 
Ashford (director d’Aerowaves) 
va veure-la,  i em va animar a 
desplegar aquest imaginari 
també amb molts ballarins. I 
així es va encendre l’espurna.  

En Thomas Noone i tu teniu 
uns llenguatges coreogràfics 
molt físics, però alhora molt 
diferents. Què buscàveu en 
aquest elenc de vuit balla-
rins?  
Vam intentar crear un elenc 
de ballarins que fossin molt 
versàtils. És fascinant veure’ls 
tan disposats a entrar en dos 
imaginaris físics tan diferents. 
No es coneixien entre ells i és 
bonic veure que han fet com 
una petita família. 

Per estrenar L’estol has 
treballat amb l’equip habitu-
al, oi?
Sóc molt de petites famílies, 
hi ha col·laboracions que fa 
anys que duren. La feina que 
fem neix d’un lloc molt ín-
tim i visceral. Compto amb la 
Joana Serra, il·luminadora. 
A nivell musical partim de 

la música composta per Ilia 
Mayer, i en Mark Drillich hi ha 
aportat música addicional i ha 
fet els arranjaments. També 
col·laboro amb la Lluna Albert, 
de vestuari. Després d’aquests 
anys de feina junts, ara estem 
a la MAC mirant la feina en els 
assaigs i no ens ho acabem 
de creure. És molt bonic com-
partir aquesta sensació i veure 
com la peça pren forma.

Ets ballarina i coreògrafa, 
però en aquest projecte no 
estàs sobre l’escenari. Com 
ho vius? 
M’agrada moltíssim fer 
emergir el millor de la gent amb 
qui treballo. Trobar com seduir 
als ballarins per engrescar-los 
en el meu viatge. Els últims 
tres anys he descobert que 
també m’apassiona dirigir. 
Aquell desig que jo tenia de 
crear s’ha fet realitat i veure 
els ballarins assajant L’estol 
m’emociona.

Les teves peces s’han pogut 
veure molt a l’estranger i no 
han voltat tant per Catalun-
ya. De què pot servir aquesta 
gira?
M’il·lusiona que la peça giri per 
tot el territori i que un públic 
divers pugui veure també com 
de variada pot ser la dansa.   

Quan vas tornar d’Holanda 
et vas fer de l’APdC ràpi-
dament. Per a tu què és 
l’APdC?
Me’n vaig fer perquè és una 
bona eina. Necessitava infor-
mació i que m’assessoressin. 
Al llarg dels anys els meus 
dubtes han anat variant, al 
principi necessitava més in-
formació d’on formar-me i 
d’audicions i més endavant 
més sobre subvencions. És 
important fer “pinya”, perquè 
la unió fa la força. 



Entrevista

Thomas Noone

Coreògraf i ballarí

Molts programadors 
pensen que no poden 

programar dansa 
perquè no hi ha 

públic. Però, si no ho 
intentes desenvolupar 

durant uns anys de 
manera regular, no 

despertaràs l’interès al 
públic potencial. 

Explosiu, elegant i atlètic, 
el llenguatge coreogràfic 
de Thomas Noone desafia 
els límits. Ballarí amb una 

extensa experiència, el 2001 
va fundar la seva pròpia 

companyia a Barcelona. A 
part de la creació, Noone 

també és l’assessor artístic 
de dansa del Sant Andreu 
Teatre. Una de les seves 
peces, Many, forma part 

de la producció nacional de 
dansa. 

Per Clàudia 
Brufau

Què et va motivar a presentar 
una proposta per la producció 
nacional de dansa? I per què 
vas proposar una adaptació 
de Many?
Em va interessar perquè es 
tracta d’un projecte de creació de 
públics. I per aquest cas crec que 
no tenia sentit una coreografia 
d’una hora, perquè és el que 
faig amb la meva companyia. El 
que em sembla interessant de 
la producció és que hi hagi dues 
peces de coreògrafs diferents. 
Vaig pensar que Many (2012), 
creada expressament per a un 
programa mixt i per un públic 
general, era molt adequada per 
aquesta ocasió. A més, aquí Many 
no s’ha vist. Va ser un encàrrec 
del Ballet du Rin, i Sam Sheppard, 
qui ha treballat amb Akram Khan, 
va compondre la música, perquè 
el programa girava al voltant de 
creadors britànics. 

Com a coreògraf has treballat 
amb la teva companyia, però 
sovint crees per a altres, 
sobretot per Europa. Com es 
treballa d’una manera i de 
l’altra?
Amb la gent de la companyia la 
comunicació és molt àgil i puc 
experimentar i provar més i en 
canvi quan em fan un encàrrec, 
no és que sigui més formal 
el que creo, però el marc de 
temps és diferent i normalment 
no s’esperen que experimentis 
gaire. Però, per a mi és 
interessant treballar de les dues 
maneres. 

Què li aporta a un ballarí 
poder treballar alhora amb 
dos coreògrafs d’estils tan 
diferents com tu i la Roser?
Una de les coses boniques de 
ser ballarí és poder treballar 
llenguatges diferents, ballar dife-
rent de la teva manera habitual o 
personal. És interessant profes-
sionalment fer-ho de tant en tant 

per créixer. 

De què pot servir aquesta ini-
ciativa concreta en el marc de 
la programació dels teatres 
del territori?
A mi m’ha alegrat molt que hi 
hagi tants municipis implicats. 
Però espero que no es quedi en 
això, o que només es pugui fer 
una gira si vas amb el segell del 
Mercat o el de la Generalitat, o 
bé que es quedi en una sola ac-
ció que tingui molta cobertura, 
però que després desaparegui. 
Amb la meva companyia mai he 
aconseguit fer una gira de deu 
funcions a Catalunya després de 
15 anys de trajectòria. Per això 
el què més m’atrau del projecte 
és que ballem per tot el territori. 
Per a mi no és una prioritat que 
la meva peça sigui una de les que 
es veuran, sinó la possibilitat de 
poder avançar des d’aquest punt. 

Què creus essencial de fer 
perquè la gent s’aficioni a 
veure dansa?
Programació regular. Amb el SAT! 
programem dansa una vegada al 
mes. La gent s’hi acostuma, veu 
que la dansa és de qualitat. Molts 
programadors pensen que no 
poden programar dansa perquè 
no hi ha públic. Però, si no ho 
intentes desenvolupar durant 
uns anys de manera regular, no 
despertaràs l’interès al públic 
potencial. La clau és programar 
dansa i que sigui una oferta 
interessant i amb el que tenim 
és possible, la regularitat dona la 
base. 

Per a tu quina funció ha de 
tenir l’associacionisme?
Qualsevol tipus d’associació és 
essencial. És important que quan 
ens reunim mirem de manera 
molt global, perquè de vegades 
no som capaços de veure tot el 
panorama. Les associacions per-
meten el diàleg per al bé comú. 


