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“Les arts en viu 
necessiten una 

sèrie, necessiten que 
no abandonis els 

projectes. Les hem de 
fer molt presents en 
la vida quotidiana”

Ens citem a l’Ateneu 
de Nou Barris, on 

assisteix a l’assaig d’un 
espectacle. Comenta 
que és important per 

als programadors  fer-
se presents al procés 
creatiu. Després de 
sentir innumerables 

vegades “quines coses 
més rares que fas”, 
a Olot ja comença 
a recollir els fruits 

d’anys de sembra i la 
feliciten al forn de pa 
pels espectacles que 
programa al carrer. 

Què significa per a tu la 
dansa? 
La dansa com qualsevol forma 
d’expressió artística és un 
intent de donar resposta a la 
dificultat que tenim els éss-
ers humans per conciliar 
petites felicitats individuals 
amb la certesa que la felici-
tat col·lectiva és impossible. 
Aquesta tensió és la que jo 
crec que fa que sorgeixi l’art, 
digues-li dansa, digues-li 
pintura, digues-li música, 
digues-li teatre, digues-li el 
que vulguis.

De les moltes coses que 
valores, quina és la teva 
màxima per a programar un 
espectacle?
Des de la perspectiva de 
programadora amb diners 
públics, en un espai o projecte 
públic, la mirada no és absolu-
tament coincident amb el meu 
gust personal. Intentes apor-
tar la teva mirada personal 
però això s’ha de conciliar 
amb el servei públic que estic 
fent en el meu lloc de treball. 
Has de conciliar els projectes 
més consolidats amb els més 
emergents i intentar donar 
veu a totes les generacions. 

Com han evolucionat els 
públics en els darrers 30 
anys?
Jo crec que el públic ha evolu-
cionat des d’unes formes 
d’arts escèniques convencion-
als a tenir una mirada més 
oberta a propostes no tan 
convencionals. Les arts en viu 
necessiten una sèrie, neces-
siten que no abandonis els 
projectes. Les hem de fer molt 
presents en la vida quotidiana 
de les persones. I és aquesta 

presència la que a vegades 
és difícil. El que ha de desco-
brir la gent és que pots sentir 
emocions que d’una altra 
manera són molt difícils de 
descriure.

Quin paper creus que hauria 
de tenir l’APdC en l’àmbit de 
la dansa?
Està molt bé que existeixi 
perquè d’alguna manera és 
el gremi, és el col·lectiu i això 
fa créixer les professions. 
Cooperar actualment no és 
una opció, s’ha de fer perquè 
sinó, no hi ha manera... Una 
associació professional, a 
banda d’aspectes artístics o 
de presència, és imprescind-
ible per dignificar la professió 
i recordar que a la gent cal 
pagar-li bé i tenir-la en condi-
cions laborals correctes.

Quin creus que és el repte 
més gran amb el qual es 
troba la dansa en el nostre 
país?
El repte és que el sistema 
educatiu entengui que les arts 
escèniques no mainstream 
són fonts de coneixement de 
l’entorn social, de l’entorn físic 
i de les persones tant com 
ho són les matemàtiques o la 
literatura. Cultura i educació 
han de deixar de ser mons 
que avancen en paral·lel.

Un espai on mai hagis vist 
dansa i t’agradaria veure’n?
Me n’he anat a l’extrem abso-
lutament oposat de tot el que 
em sembla bo, bell i veritable 
i he anat a parar a un banc. 
És un oxímoron, m’agradaria 
que en una oficina bancària 
de sobte tothom es posés a 
ballar.


