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És imprescindible 
creure en el que 
ensenyes. Molts 

professors no saben 
dirigir-se al pianista 

o guiar l’oïda dels 
alumnes

L’Anna Maleras va 
introduir la dansa 

moderna i el jazz a finals 
dels anys seixanta quan 
va obrir el seu estudi el 
1967 al carrer Teodora 
Lamadrid, i enguany 

se n’ha celebrat el 50è 
aniversari. L’empenta 

d’aquesta dona inquieta 
ha despertat la vocació 
per la dansa moderna 

i el jazz a diverses 
generacions.

Enguany l’Institut del Teatre ha 
publicat Anna Maleras, passió 
per la dansa. Com t’hi has vist 
reflectida? 
En Jordi Fàbrega ha captat molt bé la 
meva manera de ser. A més, és un lli-
bre molt amè. De fet, jo sempre havia 
pensat que en Delfí Colomé escriuria 
un llibre sobre mi, però es va morir 
abans. Ell em va ajudar moltíssim, 
ens estimàvem molt.

Tenies una bona base de músi-
ca, dansa clàssica i bolera, i a 
Cannes vas descobrir la dansa 
moderna i el jazz…
La meva cosina, l’Emma Maleras, 
tenia molt bon contacte amb la 
Rosella Hightower i el seu braç dret 
era el Josep Ferran. Hi vaig anar per 
ells. Era la primera vegada que sortia 
de Barcelona,  amb vint-i-tants anys. 
Allà vaig conèixer el meu primer 
mestre de jazz Lynn Murray. I pel què 
fa al jazz autèntic, el negre, el vaig 
descobrir amb Walter Nicks, gràcies 
als stages que organitzava José de 
Udaeta a Sitges. Vaig aconseguir que 
ens fes classes a l’estudi de Teodora 
Lamadrid. 

Tots aquests descobriments els 
vas compartir a l’estudi, que vas 
obrir al 1967.  Qui et va ajudar?
En Walter Nicks, que ens tenia molta 
estima, em donava consells per 
contractar professors, com negociar 
els caixets i quin era l’adequat per a 
cada tècnica. El que deia ell anava a 
missa. També vaig connectar molt 
bé amb l’Hermann Bonín, que llavors 
era el director de l’Institut del Teatre. 
Amb ell ens repartíem les despeses 
per organitzar cursos. Després vaig 
col·laborar amb la introducció del de-
partament de dansa contemporània 
a l’IT.  

Com t’ho vas fer per estar tan 
activa?
(Riu) Perquè sóc una tia “echá pa 
lante”. L’estudi m’agradava perquè 
era una manera de fer créixer tot 
aquest moviment a Barcelona, i els 

stages van ser una gran aventura. 
Sempre em vaig saber envoltar d’un 
bon equip, gent que creia en el que 
feia. 

Com ets com a coreògrafa?
Quan m’hi poso ho faig com un 
llampec. Després em dic que hauria 
d’haver anat més a poc a poc per 
madurar-ho. Amb aquest sistema 
he creat coses com la Saeta (1980) 
per a la Montse Colomé i la veig com 
una peça rodona,  tot i que en d’altres 
ocasions em dic: “No Maleras! Hau-
ries d’haver pensat més!”

Una neix pedagoga o se’n fa? 
Es porta dins, com a mínim en el 
meu cas. No he estudiat pedagogia, 
he estat autodidacta, sóc intuïtiva. 
Amb els nens, per exemple, m’hi 
entenc molt bé. El que és imprescin-
dible és estimar els alumnes i creure 
en el que ensenyes. Una altra cosa 
molt important és que a l’Institut del 
Teatre no cuiden la música, molts 
professors no saben dirigir-se al pia-
nista o guiar l’oïda dels alumnes.

Com és el teu dia a dia actual-
ment?  
Vaig a classe, estudio el piano cada 
dia com a mínim una hora i mitja 
perquè és com una teràpia per a mi. 
Com que ara no puc ballar tant, em 
dedico a la música, faig gyrokinesis, 
dono classes als nens... Ja no puc fer 
bots ni salts. Estic molt bé, però és 
clar, no és el mateix.

Per acabar, com vas comença  
amb la dansa?
La meva mare i la de la Pilar Cambra 
eren com germanes. Jo acompan-
yava a la Pilareta a classes de dansa 
i em quedava en un racó mirant. 
La mestra em va dir “a tu t’agrada 
molt ballar, oi? Que vingui la teva 
mare.” Jo ja estudiava piano i a casa 
no tenien diners per més classes. 
Però aquesta senyora va dir que no 
es preocupessin.  Sempre em van 
ajudar, el mestre Magrinyà va fer el 
mateix. 
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