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El nostre dia D
JOAQUIM NOGUERO

o tots els desembarcaments han de ser dolents, dolosos, dolorosos. No tots els desembarcaments d’un
dia D han de ser de dol. Avui la qui desembarca, ja no a Normandia sinó arreu i cada cop menys per sor-

presa, és la dansa. I la dansa és una festa, és el somriure dels cossos, l’acord dels membres a treure’s del
damunt la mandra d’altres dies.

Un somriure hi ha qui el fa amb grans riallades i qui l’insinua als llavis, callat, amb un simple clotet a les gal-
tes o una boca lleugerament a l’alça. La dansa igual: no cal ser cap atleta, un cos quiet també vibra i flueix,
com l’aigua del riu d’Heràclit que no para i que tampoc és mai la mateixa, malgrat l’aparença de moviment
eternal, sempre a l’espera nostra perquè ens hi puguem banyar. Sol·lícita, avui és la dansa la que sol·licita el
nostre atac i demana que ens hi submergim i hi alcem campament base. La dansa se’ns atansa. És al carrer
i als escenaris. La dansa és dinàmica, ens llança al corrent, és dúctil, delerosa, daliniana i dalcroziana, dadais-
ta i dodecafònica; és a dir, la dansa tant es permet ser formalment lliure de manera radical i absoluta com pot
ser primfiladament cap quadrada, i tant s’ha sotmès sovint a tota una llarga sèrie de sistemes reguladors com
de cop s’abandona en cadascú al corrent més viu del ritme o als més alats i volats dels nostres somnis, matè-
ria i llimbs alhora, rebel i per això mateix reveladora. Per això la dansa es DE tot i DE tots. És devoradora. És
més que daixonses. És D de dansaire que va damunt, davall i cap
davant i cap darrere. Perquè, ràpida o lenta, més moguda o
del tot parada, la dansa sempre ens recorda que tenim
cos i ens el posa en funcionament, com qui dóna corda
al rellotge per tal que vagi a l’hora. Amb ella ens
arrenglerem a banda i banda, entre qui la balla i qui
guaita ballar-la, tots enllaçats en una rotllana que
dóna espai a la cançó de cadascú.

Aquest d’avui és, doncs, un desembarca-
ment que no deixa cossos tirats a la platja: és una
mar de membres en dansa, la que avui fa l’onada
en un homenatge conjunt a aquell senyor francès,
Jean-Georges Noverre, que el 1760, amb la
ploma a la mà, a les Cartes sobre la dansa i els
ballets va voler treure-hi la pols dels salons i donar-
hi el tremp vibràtil que ens ha conduït on som.
Vida, sang, nervi. La dansa pot ser bella, però,
com tot l’art contemporani, és sobretot una forma
de coneixement, un retrat i encara més un autore-
trat, que ens fa conscients del cos i ens diu una
cosa així com que si pe(n)so, ergo sóc.

Vint anys i un dia 
movent-nos junts
ASSOCIACIÓ DE PROFESSIONALS DE LA DANSA DE CATALUNYA

ensa un moment en la paraula dansa. Què sents? Intenta
recordar alguna imatge... Veuràs cossos girant, saltant,

vibrant, gaudint. Veuràs gest, pell i rostre, veuràs mil frases dites
sense paraules. Potser et vingui de gust sentir a la teva pell
aquesta energia, aquesta manifestació de vida que palpita per
dins i ens empeny a moure’ns. Quan va ser el darrer cop que vas
saltar d’al·legria?

El 29 d’Abril, a l’Associació de Professionals de la Dansa de
Catalunya tindrem almenys dos bons motius per fer-ho. El primer
és el Dia Internacional de la Dansa, la festa on compartir amb
tothom la nostra passió per aquest art en tota la seva diversitat.
El segon motiu és el nostre vintè aniversari: dues dècades defen-
sant i representant el sector de la dansa, aplegant els seus pro-
fessionals i promovent iniciatives per créixer junts. Celebrem que
estimem la nostra feina i volem que tothom en sigui partícep. Per
això enguany hem volgut estendre la dansa arreu, que es fiqui
dins les cases, les cafeteries, les places i els vagons de metro,
que qualsevol pugui viure-la de prop. 

D’aquest desig, senzill i sincer, ha nascut la publicació que
tens a les mans. Un projecte que hem impulsat amb tota la nos-
tra il·lusió, fruit d’un esforç col·lectiu per acostar la dansa a la socie-
tat. Cada frase, cada fibra del paper estan impregnades d’aquest
entusiasme. Ho notes? Et convidem a contagiar-te’n. A mesura
que llegeixis t’aniràs omplint d’un seguit d’impressions, vivències i
evocacions al voltant de la dansa. I a les pàgines centrals també hi
trobaràs tota la la programació de dansa que es fa a Catalunya
durant aquests dies. Així
doncs, entra-hi. Oblida els
tòpics, sigues curiós, desco-
breix, juga, enriqueix-te. I
sobretot, passa-t’ho bé.
Perquè, al cap i a la fi, la
dansa existeix per gaudir-la.

P N

En memòria de Gilberto Ruiz Lang (1948-2006)
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Dansa d’estar per casa
ÀNGELS FUSTÉ Periodista i membre de l’associació El Galliner de Manresa

’hi ha que canten a la dutxa. Jo ballo tot fent les feines de casa. És com un acte
reflex, un tic inconscient davant la fregona i el drap. I és que amb una vida tan

sedentària qualsevol activitat física es converteix en una dansa vital. El movi-
ment em retorna la consciència del propi cos; la repetició mecànica d’un
mateix gest esdevé coreografia en harmonia amb una melodia qualsevol de
qualsevol emissora de ràdio sintonitzada per la veïna del tercer.

En primeres i aguantant la postura, rento els plats. Braços amunt,
que no pengin els colzes, plié i m’inclino amb elegància damunt la
pica. Pirueta pel passadís i entomo suaument el mànec de l’aspira-
dora. El seu soroll ofega la música, la substitueix. El rodar incansa-
ble de la rentadora li fa el contrapunt. I jo giro i em paro, recupe-
ro la posició i salto. És en va: el sostre és massa alt i la teranyina
continua impassible en el racó més elevat de la paret. Mitja volta
i entro al bany, a l’habitació, a l’estudi; faig el pis de cap a cap.

I, finalment, es fa el silenci. Marcant puntes travesso el menja-
dor; el terra moll, després de passar la fregona. Respiro fons, recu-
pero l’alè. Tot a lloc, net com una patena. I saludo. I els talons de la
del pis de dalt ressonen com una gran ovació a les meves orelles.
Una actuació brillant.

I la vida, com el show, continua
MAITE HERNANDO Arquitecta i urbanista

umiant per trobar l’origen de la meva passió per la dansa, he arribat a la conclusió que és molt
possible que ho degui a l’educació retrògrada i sexista que vàrem rebre gairebé tots el que ja

tenim més de trenta anys. I no n’és l’única conseqüència positiva, de camí n’he trobat una altra.
Cursava jo quart d’EGB, quan la nostra tutora ens va anunciar dues brillants decisions que havia

pres. La primera consistia que a  les classes d’educació plàstica els nens farien dibuix tècnic, mentre les
nenes apreníem costura. La segona era que a les classes d’educació física, els nens practicarien el
noble esport del futbol, mentre les nenes ens endinsàvem en l’art de la dansa clàssica. El primer d’a-
quells canvis em va horroritzar des del primer moment. Fer vores i brodats resultava una tasca difícil i
altament perillosa; en canvi, dibuixar amb regles i compàs em fascinava. Així que vaig resistir com podia
les classes de les agulles i els didals, i practicava en la clandestinitat la meva nova afició pel dibuix.

En canvi, el segon dels canvis introduïts, el vaig trobar d’allò més engrescador. No només ens
trèiem de sobre aquells animalots, que aprofitaven qualsevol ocasió per tocar-nos el cul, sinó que ens
posàvem el nostre primer mallot i sabatilles i vam començar a fer saltirons i giragonses al ritme de la
música d’un piano. Aquella experiència va resultar tan atractiva per a moltes de nosaltres i ens sem-
blava tan poc el que ens en donaven a escola, que ens vam apuntar en una acadèmia de dansa al
sortir de les classes. Començaven així anys i anys de classes de ballet, que més tard, arran de l’apa-
rició a la tele de la sèrie Fama, derivarien cap a altres disciplines més heterodoxes.

Ens vam anar fent grans i, a poc a poc, els estudis i aquells nois que havíem deixat un dia jugant al
futbol es van anar tornant més importants.
A banda, quedava clar que com a ballari-
nes no teníem cap futur, per molta voluntat
que hi poséssim. Per mi era el moment de
treure-li partit a l’altra gran passió, la que
havia començat a practicar d’amagat: el
dibuix. I així vaig començar la carrera d’ar-
quitectura i vaig deixar de ballar. 

Convertir-me en arquitecta va suposar
un gran esforç i ara resulta una professió
apassionant, però sovint penso que no té
cap mèrit comparat amb el fet de dedicar
cos i ànima a ballar o crear coreografies.
Confesso el meu enorme respecte i admi-
ració als que s’hi atreveixen i ens proporcio-
nen tants moments de goig i tantes satis-
faccions, espectacle rere espectacle.

R

N

Entendre la dansa?
La dansa és cos, com el sexe
MARTA DELATTE Periodista

onsumim els joves espectacles de dansa? No particularment.  
Acotem-ho una mica: parlem del públic d’entre vint i trenta anys. En general aquest públic con-

sumeix espectacles de música (concerts) i sobretot cinema, a molt estirar, teatre. Ara sí, tot molt inde-
pendent. Som fills d’una cultura clarament audiovisual i virtual, i això d’alguna manera s’ha de notar
en el nostre consum d’oci. La dansa contemporània requereix com a mínim alguna mena de reflexió
sobre el cos i el moviment que la majoria no hem fet.

Fa cosa d’un any, el cineasta Abbas Kiarostami es queixava al CCCB de la poca presència de les
arts en l’educació d’avui. Si la música i el teatre cada cop s’han vist més desplaçades de l’itinerari
acadèmic dels menuts, sens dubte la dansa ha estat sempre l’art més maltractada dins l’escola.
Després creixem i ens manca fluïdesa en l’expressió corporal, i per descomptat no entenem la dansa.
El Joan petit veu la tele tot el dia però ja no balla, ni amb el dit, ni amb la mà, ni amb el braç.

Els meus pares, allà a l’any 1968, ballaven boleros a les fosques per poder-se arrambar, i s’arram-
baven. Ara ballem a les fosques també, però sols; la dansa d’avui elimina la consciència i la interac-
tuació, la dansa d’avui és poc endreçada, fuig de la disciplina. Avui ballem música electrònica. 

Ens incomoda mirar dansa? Pot ser. A tothom li agradaria poder moure’s amb ritme, l’eròtica de
la dansa és innegable, el hieratisme a què a poc a poc ens arrosseguem també. ¿Sabem quin volum
ocupa el nostre cos dins l’espai? ¿Hem dedicat dos minuts de la nostra vida a pensar-hi? No ens inte-
ressa, no tenim temps. 

La nostre generació d’alguna manera també es caracteritza per aquesta sensació de decadència
de les expressions artístiques que fins i tot sembla que demani un retorn a la puresa, a les coses
humanes, a la intensitat de les coses humanes. 

Per entendre la dansa sempre es pot tornar a la idea més primitiva, al sexe: un llenguatge que
s’expressa amb el cos mitjançant una sèrie de moviments rítmics o arrítmics. Expressem sentiments
amb el cos, i sobretot els expressem amb passió. 

C

littera salutaris… rebus vobisque
EDUARD ESCOFET Poeta 

En estrany lloc i en estranya contrada
jordi de sant jordi

n texto es el cuerpo. un libro –es decir: la realidad que vemos– es otro cuerpo. con tex-
tos que se extinguen, linderos abarcan otros mares que son en sí un cuerpo. cada

hombre es una frontera, cada hombre es una sombra, cada hombre es una puerta, cada
hombre es un fracaso, cada hombre es un mostrador, cada hombre es un estallido, cada
hombre es un rumor, cada hombre es un muro, cada hombre es una escritura, cada hombre
es un silencio.

i et dic que els morts maten els vius. i que el moviment subtil de la paraula, potser el sal-
vatge, potser el del parloteig, és també un cadàver. diran els fills, els savis folls i els caps d’ad-
ministració –tot sempre per estrenar– i damunt dels parpres contemplaràs sempre l’emprem-
ta del gest. el teu gest m’ha confós: veuràs al retaule la pintura amb imatges amb el teu cor
per escombrar i del teu cos, qui sap, no se’n partrà mai. mentrestant, tot em resulta difícil
d’entendre i m’ofega de pensar-hi. sobre la gespa humida, ajaçat, a la terra trepitjada. inert,
estès, desert.

lorem ipsum dolor sit amet, nec interdum euismod sit nec, sagittis nec non neque non,
cum feugiat ac aenean non, consequat sed tristique sit. magnis mauris vitae donec tellus, con-
sectetuer elit mauris id aliquam. quam adipiscing quam ullamcorper nunc, tempor a vestibu-
lum turpis quam. dignissim eget purus eum, class a tempus fusce eu, tincidunt morbi in vitae.
eu amet et justo, velit tortor augue tempus platea. A.

cosas del tiempo, que es de hoy. 
absuelvo cualquier abuso.

U

I la lletra també balla
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L'interregne de la felicitat 
VICENÇ PAGÈS JORDÀ Escriptor

uè tenen en comú El mag d’Oz, Grease i Chicago? Doncs que són pel·lícules amb una trama tan
ingènua que només ens la creiem gràcies a la música i a la dansa. Resulta impossible suspen-

dre la incredulitat davant unes històries tan maniquees, tan infantiloides. Però no cal suspendre res.
Quan els protagonistes comencen a ballar, ens estan informant que allà no hi ha mímesi, sinó ficció
autoconscient. La dansa situa la història més enllà de la versemblança, en el territori de la fantasia i
de l’eufòria, exactament en l’interregne de la felicitat. 

El mateix avís metanarratiu es produeix a Els pastorets i a Ballant en l’obscuritat de Lars Von Triers,
als films que consagren Elvis Pelvis o Fred Astaire, a Escola de sirenes i a El llac dels cignes.
Prenguem, per exemple, Mary Poppins, una novel·la que ja era anacrònica quan va ser publicada:
Walt Disney, convertint-la en un musical ballat, la va dur als límits de la perfecció. Salvant les distàn-
cies, ara em ve al cap el cas d’una actualització de Romeu i Julieta titulada West Side Story.

Quan, en plena conversa, el protagonista comença a cantar i a ballar –sota la pluja, per exemple–,
llavors tot és possible. Set germans poden trobar una noia el mateix dia, les quadrilles d’escura-
xemeneies poden compondre coreografies alades damunt els teulats de Londres, una manada de
pingüins pot ballar hip-hop amb tota naturalitat, un grup de llenyataires pot evolucionar rítmicament
damunt d’un tren perquè Björk és cega però hi veu, Audrey Hepburn pot passar del proletariat a
l’aristocràcia sense despentinar-se o les cançons d’Abba poden servir de vehicle per a una recerca
del pare en una illa grega. No hi ha res massa naïf ni massa melodramàtic. Quan comencen a ballar,
tots plegats deixen de ser protagonistes i esdevenen possibilitats de joia, vectors de sentiments,
música i trànsit, impuls, joc i llum.

Q

La danza en tiempos 
de reproductividad técnica 
MILA RUIZ Economista i editora de la revista Danza en escena

ice mi madre que desde los tres años le pedía que me apuntara
a bailar. Ella siempre me contestaba que mejor me llevaba a cla-

ses de piano y yo no quería. Así que nunca aprendí a tocar bien el
piano, sólo lo justo para amenizar a las visitas, y con 12 años me
apunté a escondidas a clases de ballet. Parece que desde pequeña
ya presagiaba que terminaría de una manera u otra ligada al mundo
de la danza. 

Siempre me han gustado las artes plásticas: la pintura, la escul-
tura y la fotografía. Todas tienen como finalidad una obra que una
vez terminada se puede admirar repetidas veces. El arte de la
danza, por el contrario, es efímero: la disfrutamos en presente,
nunca conseguirá con la repetición ser exactamente igual y, por
mucho que la disfrutemos en el proceso, llega el final en el que ya
no existe como tal. Aunque la pieza vuelva a ejecutarse, también para el bailarín será ya distinta,
tanto física como mentalmente. Y, en una época como la nuestra de reproductividad técnica, esto
solo ya es un valor en sí mismo. Walter Benjamín nos hablaba de esta reproductividad contempo-
ránea del arte a propósito del cine y la fotografía, de la pérdida de aura por parte de las obras cuan-
do permiten una serialización casi infinita. Y, es cierto que hoy podemos documentar los espectá-
culos de danza con tales medios. Pero, incluso volviendo a recordar así una determinada interpre-
tación, la magia de su ejecución en presente será siempre irrepetible. Aunque su visionado en la
pantalla nos permita congelar la imagen y echarla para atrás, no podremos disfrutar de repetidos
déjà vu porque no conseguiremos revivir el momento pasado con la misma intensidad de sentimien-
tos y de sensaciones.

Tuve ocasión de experimentarlo este verano en Barcelona, con la actuación de Mihail Baryshnikov
en el festival Grec. ¿Cuántas veces lo habré visto bailar en vídeo? ¿En cuantas ocasiones me habré
emocionado viéndole vibrar con fiereza la música de su compatriota Vladimir Visotsky? Y, en cambio,
ahí en el Mercat de les Flors, más maduro y menos virtuoso, no sólo sentía que estaba ante un ver-
dadero creador de arte, sino que como espectadora conseguía conectarme con él como si estable-
ciera una relación de tú a tú con cada uno de nosotros, sola en el teatro. Entiendo que ésa es la capa-
cidad de las obras con su aura intacta, en un arte como la danza para la que la repetición y la sobre-
estimulación contemporánea aún no nos ha vacunado: dejarnos inermes, poder aún sentirme chiqui-
ta como esa niña ilusionada por ir a clase de danza.

D

Ballant amb el llapis 
MARIA RIUS I CAMPS Il·lustradora

iic, siic, siic, fa el llapis donant voltes portat per la meva mà, obeint el meu cos, configurant una
dansa. Ara he descobert que sempre he dansat hores i hores, quieta i calladament, mentre

seguia el ritme del llapis sobre el paper. Com els punts de les antigues formes de ballet, el meu lla-
pis construeix punt rera punt ritmes gràfics que configuren sobre l’espai un equilibri de dansa amb
plasticitat i moviment.

L’harmonia creativa entre llapis i paper va lligada a una idea que, al desenvolupar-se, estableix
entre jo mateixa, els llapis, els colors i el paper un traç que té un ritme suau o fort, lent o ràpid, amb
tons i contrastos, formes i espais, un traç que condueix a un món imaginatiu que dóna pauta a la
dansa que hi porta.

Ara sí que ballo, ara que sé que la dansa no són compassos estrictament establerts ni moure el
cos només d’una sola forma determinada, ara per a mi la dansa és com el moviment rítmic de la
meva mà i del treball que va prenent forma en el paper. Sí, ja ho veieu: ballo amb els llapis, els colors,
els pinzells... Ballo tot creant transparències i opaci-
tats, que es transformen en personatges i
escenes, talment com una coreografia
que jo mateixa vaig dibuixant com
una música callada.

Però no sempre treballo en
silenci, és clar; també m’agrada
dibuixar acompanyada de música,
sigui ballable o no, ja que és amb el lla-
pis que danso a la llum del sol de mitja
nit quan sona Sibelius o amb els ritmes
brasilers i càlids de les Bachianas
d’Hector Villalobos.

La del llapis és una dansa que,
moltes vegades, amb l’afegit de la
música de fons, em fa saltar de la
cadira i em transporta a imitar-lo
amb tot el cos, aleshores sí
que ballant tota sencera amb
el ritme en què conflueixen
la música, el llenguatge
del cos, els sentits i la
imaginació.

S

Et beso el ficus
RAFAEL VALLBONA Escriptor

l ficus és una planta d’origen tropical, de fulles simples i flors petites, com correspon a les plan-
tes de la família de les moràcies. En el meu imaginari febrilment literari, jo veia la dansa com una

fulla senzilla, però plana i gruixuda, amb un espai propi al món, i una flor petita, com lleu sembla la
seva presència que construeix moviments en el buit de l’aire. Tenia, doncs, el títol perfecte per a
aquesta breu nota; fins que em vaig adonar que l’espectacle de Sol Picó que recordava no parla de
besar ficus, sinó cactus. Quina pífia.

Els cactus són plantes llenyoses i suculentes a la vegada que s’adapten als climes desèrtics i als
terrals erms. Ignorant com sóc, un cop consultat el diccionari vaig reconstruir el meu imaginari d’im-
mediat. Sí, la dansa també és un ésser que malda per sobreviure, ferm i tendre alhora, en un espai
desèrtic: el de l’aire nu, el de la gravidesa invisible que tenalla l’expressivitat, el del moviment que ha
de vèncer la inèrcia i guanyar sentit i significat. La dansa construeix relats en el no res com la fulla del
ficus fendeix l’aire amb la seva serenitat senzilla o com el cactus emergeix del secà per demostrar que
fermesa i tendresa són possibles arreu. I potser del combat entre aquestes passions (com si fos per
darrera vegada, que diu el bolero) neix el diàleg, la coreografia, el ball. La creació en el no res.

Llàstima que aquest sigui el dia de la dansa, si fos el dia de les plantes me n’hauria sortit força bé.

E
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Majorettes i performers
BÀRBARA RAUBERT Periodista i crítica de dansa

i ens agrada la dansa, si ens agrada el moviment, per què posar-hi fronteres? Tendències que
semblen oposades poden compartir una essència comuna. Aquest és el cas de les majorettes i

els performers, figures estranyes per al comú de la població per motius molt diferents, però que con-
juntament representen les bases que motiven la dansa que m’agrada.

Les majorettes marquen el ritme dels cercaviles amb els seus passos militars. Amb vestits d’un
estrany folklore desconegut, fan volar els bastons recoberts de bandes brillants i utilitzen un xiulet per
avisar a tothom de cada nova cabriola.

En canvi, la performance trenca el ritme de la quotidianitat i crea un espai de realitat subratllada,
on les actituds de normalitat només són possibles partint de la irrealitat del dia a dia.

Una i l’altra són, per tant, un qüestionament complementari de la presència del nostre cos en un
moment i un espai determinats i també sobre la manera de viure uns cicles vitals. La manera de ballar-
los, en definitiva.

La dansa, el desordre...
JORDI CASTELLANOS Catedràtic de literatura Catalana a la UAB

e sobte, es retalla sobre l’horitzó i... «ballava, ballava, una muda dansa estrambòtica, sense ritme
ni figures precises.» Era la Meleneta, una noia d’un dels Drames rurals de Víctor Català. Mireu-la:

ve posturejant, fent saltets descompassats, ajocant-se, dreçant-se, girant sobre si mateixa i caient
sobtadament a terra. Com expressar l’enigma? Com expressar el no sentit? La Maleneta potser no
havia estat res més que una malmaridada, però la pena l’havia embogida i ara, acompanyada d’una
vaca, com si amb ella expressés un pregon lligam amb l’univers, dansa descompassadament. Potser
només treu els dimonis de dins. Potser.

També l’Eugeni d’Ors, a La ben plantada, ens mostra una noia que dansa. Tothom li ha privat de
dansar, el metge, el confessor i els pares; i no li agrada la música, ni la conversa, ni vol casar-se, ni es
vanitosa: «Balla perquè el ballar és la seva llei» i quan balla tanca els ulls: «Té els llavis sense sang i
dues roses encara enceses a les galtes.» I balla, balla... «Balla amb el Destí.»

Un pas més encara: Francesc Trabal, a Vals, presenta un jove modern que entra en una voràgine
d’enamoraments que el porten fins a la perdició. I trenca amb tot, i fuig lluny, acompanyat de la músi-
ca, fins a Budapest, vora el Danuvi: «A la terrassa del Gran Hotel, quan Zeni la travessà per anar al
bureau, un violí miserable, d’americana, feia filigranes als peus d’una noia rossa que uns quants
monocles espiaven. Zeni es reconegué amb joia: encara un vals! –un vals llefiscós, un vals esfereïdor.
Zeni girà el cap per si veia caure les llàgrimes d’aquell violí...»

I és que, de vegades, la dansa també serveix per expressar el desordre, el buit, el dolor o la tristesa.
Quan tothom pensava que ballar volia dir subjectar-se a un ritme, alguns escriptors ens varen dir el contrari.

S

De la dansa feta cansalada
CARLES HAC MOR Poeta

a ballarina del peu enguixat s'engreixa a còpia de fer ballarugues d'ungles esmolades i de peücs
elèctrics, amb els quals escolta la ràdio. I no, no: és ella, qui és escoltada per la ràdio, i no pas

pels escoltaires. Aquesta n'és la teràpia de patinet, que diu ella, n'és el xarop de bastó de l'esmolet
coix. I un cop ho ha dit, el guix li fa unes evolucions radioafòniques, unes xarrupades ronques, o bé
un pas indigne, segons els electricistes del greix amics de la dansarina. I llavors una veu de tro, com
de fireta, indica, a cops de dit índex, que són les revolucions, les que copien el greix, i no pas ella.
Ella! Ella, que era al començament amb Ell, i que tot per Ella fou fet, i que sense Ella ni una cosa no
fou feta del que ha estat fet. En Ella la vida era, i la vida era la llum; i la llum resplendeix en la tene-
bra, i la tenebra no la prenia. I Ella ballava tots els himnes del no-ésser. I vam contemplar la seva glò-
ria, glòria com d'Unigènita plena de gràcia i veritat. La seva dansa enguixada venia a testimoniar la
llum del no-ésser. I la llum del guix del llum guixat a la paret era la llum vera del no-ésser. I el món no
la reconegué. I tot de testimonis oculistes li donaren tota la raó del món, a Ella. I tu qui ets?, li dema-
naven, per testimoniança, aquells qui tampoc no paraven de fer cabrioles, els ocults, els qui no la
podien veure i que cercaven d'occir-la. I li van trencar el peu, que li fou enguixat. I Ella s'engreixà. I el
seu ball de postures lascives tot just era percebut per mitjà de les ones, no pas afòniques, sinó mudes,
de la ràdio, que retransmetia el seu bellugueig de Sant Vito, tan obscè, no vist ni sentit per ningú.

L

Els noms dansen i mai no es cansen
LLUÍS LLORT Escriptor

osar en dansa, Isadora Duncan, mambo, Bolshoi, Florence Mills, rock and roll, tècnica Graham, dan-
ses camperoles, cabriole, merengue, Julio Boca, salsa, ballet clàssic, Gene Medler, flamenc, dansa

jazz, Àngels Margarit, tango, danses del ventre, Doris Humphrey, Alwin Nikolais, disco, bulerías, Merce
Cunningham, demi-plié, James Waring, pasodoble, Twyla Tharp, técnica Limon, dansa contemporània,
Mercat de les Flors, Louise Lecavalier, dansa-teatre, square dancing, Pina Bausch, danses cortesanas,
Serge Diaghilev, ball de bastons, Alejandro Granados, sardana, développé, Rudolf Nurejev, Daniel Doña,
chachachà, dansa nupcial, foxtrox, danses folklòriques, la Chunga, Carolyn Carlson, samba, frevo,
Antonio (el bailarín), Joaquin Cortés, afoxé, ballaruga, Marta Carrasco, lambada, Jean Babilée, sabatilles
de punta, tècnica Humphrey, danses de teatre japonès, ball d’espases, Fred Astaire, ballet neoclàssic,
Paul Taylor, soleá, Gene Kelly, barrida, Anna Pavlova, jota, Nacho Duato, swing, Cesc Gelabert, clogging,
contradansa, hip hop, Alvin Ailey, funk, Tamara Rojo, twix, Sara Baras, faralaes, brisé volé, Jean-Baptiste
Lully, balls populars, gancho, dosos, battement frappé, Mikhail Baryshnikov, Àfrica Manils, el Cachafaz,
ball de cintes, Carmen Amaya, sunun, Ramon Oller, tutú, danses religiosas, Antonio Canales, ballet
espanyol, Ángel Corella, claquè, Maria Muñoz, Pep Ramis, dansateràpia, Maurice Béjart, balls de saló,
muñeira, Antonio Gades, charleston, Galiana Metzenseva, Bob Fose, châinés, Tamara Karsavina, country,
malles, Roland Petit, mètode Cecchetti, coupé jeté en tournant, Martha Graham, Anastasia Volochkova,
maracatú, Liceu, break dance, Argentinita, capoeira, Adela Campallo, ball robat, Carmen Cortés, sevilla-
nes, dansa moderna, Ginger Rogers, tanguillos, Bunny Briggs, José Arcadio Limón, shim sham shimmy,
fandangos, Vaslav Nizinskij, dansa de la mort.

P

Vas ser un corrent d’aire fresc, Gilberto
ANNA GRIÑÓ Directora de l’escola municipal de dansa de Castelldefels

Barcelona, al final dels anys setanta tot just començàvem a conèixer la dansa contemporània.
Picàvem d’aquí i d’allà, quan ens visitaven mestres estrangers o teníem oportunitat de creuar la

frontera. I és llavors que arribes tu, Gilberto, i entres a l’Institut del Teatre com un corrent d’aire fresc
i renovador. És el primer Dia Internacional de la Dansa que celebrem sense tu, des que vam comen-
çar a fer-ho. Però tu vas arribar fa anys i no has marxat, la teva memòria ha quedat ben viva, aquí
entre nosaltres. Potser hi pot haver algú que ara no sàpiga qui ets, però fins i tot per a ells la dansa
a Barcelona seria diferent sense el teu mestratge i la teva dedicació, tants anys entre nosaltres.

A la major part de ballarins d’aquella primera època, però també a bona part de les generacions
posteriors, els vas formar tu, Gilberto. I de seguida et van venir a buscar algunes companyies perquè
els muntessis coreografies, com és el cas del Ballet Contemporani de Barcelona: treballs com
Temporal, Andrómaca, Muda imatge de la mort, El món infantil, Sin estruendo y con gemido,
Penélope, Passacaglia, etc. No van passar desapercebuts: el 1980, el BCB guanya el concurs de
Bagnolet (França) i un altre a
Colònia (Alemanya) amb una
coneguda coreografia teva,
Passacaglia. Sempre la re-
codarem, sempre recorda-
rem la vitalitat, la llum que
Passacaglia contenia d’a-
quells primers anys d’il·lusió.

I no tan sols això, sinó
que vas dedicar la teva vida a
la dansa: vas ser el president
de l’Associació de Profes-
sionals de la Dansa de
Catalunya durant sis anys,
vas estar compromès en l’or-
ganització de moltes activi-
tats com la que ara ens porta
a escriure també de tu i vas
lluitar per la nostra professió.

No fa gaire que ens vas
deixar. Vàrem venir a acomiadar-te. Érem molts, i érem tants perquè crec molt sincerament que no
era un adéu: era un reconeixement públic del fet que una part de tu ha quedat ja per sempre dins
nostre. Sempre estaràs present en nosaltres i en la nostra dansa, tu, Gilberto Ruiz Lang, que venies
de la llum de Mèxic i et vas quedar a Barcelona.
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Mirar endins 
BEATRIU DANIEL i FERRER Gestora cultural, especialitzada en dansa

aig trigar uns quants anys a captar una idea que m’ha estat clau per comprendre la dansa. Va
ser camí de l’Havana el 1982, i de la mà de la revista Dansa 79. M’estava asseguda, amb el cap

recolzat i els ulls tancats. Al meu costat hi seia un home jove que, amb un accent marcadament cubà,
em va demanar: «¿Niña, que te estás mirando por dentro?». En aquell moment no hi vaig donar cap
importància, però aquell pensament em devia quedar a dins... en algun racó de la memòria i sense
resposta. Fins vint anys més tard.

Perquè vint anys més tard vaig perdre el moviment, i em vaig veure empesa a recuperar la mobi-
litat de la meitat del meu cos. En aquells dies d’aprenentatge, vaig poder constatar que, en realitat,
el cor és en el cervell. De la mateixa manera que el pensament es troba a qualsevol part del cos. 

Vaig descobrir com la dansa, que m’havia fet forta, m’ajudava a acceptar la pèrdua. La dansa m’havia
donat consciència de la relació del cos amb l’espai; la dansa també m’havia educat a crear imatges de
moviment, gràcies a les quals vaig ser capaç de tornar a donar ordres al meu cervell i, per tant, al meu cos.
Un cos que tenia memòria, coneixements i experiència suficients per poder recuperar-se.

Ha estat, doncs, un llarg viatge fins a descobrir que sí, que era imprescindible mirar-me per dins per
entendre d’on neix el moviment, i poder, així, tornar a caminar, a pujar i baixar escales, a córrer i... a ballar!

V

Gest i paraula
ALBERT ROIG Poeta 

na ballarina japonesa balla els versos de W. B. Yeats en un saló londinenc, per als seus amics.
Yeats vol evocar Safo de Lesbos i l’època daurada que unia la dansa i el cant i els déus. L’anima

mundi. Ara ens sembla d’allò més normal i senzill. Si hi ha dos mons marginals i menystinguts i des-
tinats a trobar-se són la dansa i la poesia. Vegeu R. M. Rilke escrivint els Sonets a Orfeu o repasseu
tota la dansa que hi ha en els versos de Yeats. Qui pot separar la dansa de qui dansa? Qui pot sepa-
rar la poesia del poeta? Però com arribar a ser dansa? Com arribar a ser poesia?  Ningú no ho sap
de cert. Ni els ballarins ni els poetes. Perquè per arribar-hi hem de desaprendre tot el que hem après,
hem de viure més que escriure, hem de viure i llegir tant com ballar. Cap aquí va la dansa d’avui, la
dansa-teatre. Però la dansa-poesia l’heu vista només dos, tres cops damunt d’un escenari. Que un
ballarí comenci a parlar està bé, però gairebé mai no parla des de la veritat de la poesia. És davant
nostre explicant-nos la seua vida, que «cuando yo era pequeño, mi madre...», unes anècdotes sovint
penoses i ridícules i tòpiques, repetidíssimes, ensenyant-nos que més enllà de la seua dansa no hi ha
res més, no hi ha poesia. Potser és hora que els ballarins callin, que ballin i callin. La poesia és feta
d’aquestes crisis: la malura del silenci. I és després d’haver callat i callat que parlem, des de la veri-
tat. I per necessitat. Una veritat dura o alegre o alada, com una dansa o uns ulls o una música.

U
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Pas a dos estrafet
NEUS REAL Professora de literatura a la UAB

ntre els meus ídols infantils, alguns dels que recordo millor són Rudolf Nureiev, Maia Plisetskaya
i Mikhail Baryshnikov. Al darrer el vaig veure al Grec de fa uns anys. Molta gent va marxar en anun-

ciar-se que s’anul·lava l’espectacle a causa de la pluja. Altres, entossudits a veure l’estrella, ens vam
quedar amb una esperança quimèrica. Al cap d’una estona, el ballarí ajudava a assecar l’escena per
oferir una funció reduïda, personalitzada i que vaig contemplar des d’una primera fila abandonada per
un públic més ric i impacient. 

A Nureiev i Plisetskaya no els he pogut veure mai, però a la companyia del Bolshoi, sí. La prime-
ra vegada que vaig anar al Liceu va ser per veure’n Giselle. Devia tenir uns catorze o quinze anys, vaig
pagar una entrada d’unes tres-centes cinquanta pessetes i vaig haver de córrer al pujar l’escala cap
al galliner. La incomoditat d’estar dreta i haver de torçar el cap per poder veure alguna cosa no em
van impedir de quedar fascinada, absolutament seduïda. M’hauria venut l’ànima al diable per ser dalt
de l’escenari. I és que després de sis anys d’una tossuderia dansaire incomparable, s’havia imposat
l’evidència cruel. 

Com que quedava clar que en el meu cos predominava el cap, vaig tirar cap a una altra mena
d’evolucions: les de la literatura. Aquesta altra activitat m’ha donat un plaer equiparable al de la
dansa. M’ha donat la sensació d’anar més enllà de mi, de ser el canal interpretatiu d’alguna cosa que
transcendeix els meus límits i, com a espectadora privilegiada de l’art d’altri, de poder viure altres
vides. També m’ha fet divertir molt, perquè, gràcies a unes capacitats mínimes per no fer el ridícul, hi
he pogut «remenar el cul» (excuseu-me la vulgaritat, no he sabut trobar una metàfora millor) amb més
tranquil·litat. L’aneguet lleig no ha esdevingut pas el cigne d’aquell llac mític, però ha pogut formar
part d’una altra llocada, vull pensar que prou dignament. Acabem aquest pas a dos estrafet amb dues
correspondències si més no curioses: un autor valencià medieval, Roís de Corella, comparteix cog-
nom amb un crack de la dansa actual, i l’escriptora Montserrat Roig... va anar a la mateixa escola de
ballet que jo.

E

La màgia de la dansa
PEP TUGUES Periodista i director del Teatre-Auditori Sant Cugat

a dansa té truc com la màgia? De trampes, els mags en fan, però no les veiem. I els coreògrafs
mai no ens ensenyen els seus secrets, encara que no en tinguin. L’actitud del públic davant la

màgia ha de ser la de deixar-se endur per la idea que no hi ha res impossible, hi ha de posar una
il·lusió pròpia: una predisposició. Una actitud semblant s’ha de tenir davant d’un espectacle de dansa.
Els trucs ens han de sorprendre en la màgia com ens han de sorprendre les coreografies en la dansa.
En definitiva, les dues arts busquen sorprendre’ns, ens han de deixar amb la boca oberta.

Podem afirmar que no hi ha fórmules exactes per crear espectacles de dansa, ni en cap altra art.
Ni tampoc hi ha trucs. Ara bé, quan com a espectadors tenim davant nostre una estètica, una músi-
ca, una bellesa que ens sorprèn, quan es produeix la màgia, la màgia de la dansa, el que veiem
damunt de l’escenari és més que dansa, és un gran espectacle, i es produeix una transmissió de
bellesa que només aquest art pot produir: una seducció total. La dansa posseeix màgia, connexió
amb el públic i un gaudi estètic propi i intrínsec. Quan veiem un espectacle de màgia no hem d’estar
pendents de veure si endevinem el truc, els seus secrets, de la mateixa manera que en un especta-
cle de dansa ens hem de deixar dur per la proposta de la companyia o el coreògraf, i la seva música
i el moviment.

El truc, el secret de la dansa, com a la màgia, no el volem conèixer, senzillament volem que com
a espectadors puguem gaudir d’espectacles de dansa màgics, que ens sorprenguin. Ni els coreò-
grafs ni els mags mai no han de subestimar el públic. Els coreògrafs poden fer moviments trampo-
sos perquè funcioni l’espectacle, però de cap de les maneres han de ser percebuts per l’espectador.
El pitjor que li pot passar a un mag és que se li vegin els trucs, i si en un espectacle de dansa notem
que hi ha trampa apareix el badall, que no vol dir incomprensió. En la màgia tampoc no ho entenem
tot: ho gaudim i obrim els ulls!  La perfecció és ineludible en totes dues arts; com la constància, l’es-
forç, el sacrifici i l’entrenament. Així, quan assistim a un gran espectacle de dansa, podem afirmar que
ens trobem molt propers al paradís, de la mateixa manera que en altres sortim del teatre pensant que
hem estat a l’infern.

Sens dubte, la dansa és màgica. Avui és el seu Dia, avui Desembarca: gaudiu-ne també, de la
seva màgia, els 364 dies restants!

L

L’art amb el cos
ANNA PUNSODA Estudiant de filosofia a la UB

ntentar establir vincles entre forma i matèria ha estat una des les aspiracions més antigues de l’és-
ser humà. Així com el vers neix dels mots i els sobrepassa, la dansa parteix del cos però el vol trans-

cendir. En la dansa, creador i creació no només són iguals en la forma sinó que també ho són en
matèria. El ballarí expressa amb l’expressió, per dir-ho d’alguna manera. Des dels seus inicis que l’ho-
me va fer ús de l’instrument més elemental que posseïa per comunicar-se amb el gran absent en el
món de la matèria: a través de la dança implorava clemència a Déu, li exigia justicia, li mostrava el seu
agraïment. 

Els moviments culturals se succeixen en funció de la visió que l’home té de la seva capacitat per
transcendir la matèria. L’art, en canvi, sempre roman perquè parteix de la premissa que només a tra-
vés de l’irracional pot explicar-se l’irracional. I encara que es valgui de paraules, allò que farà sobre-
viure un poema no serà ni la seva rima ni la seva mètrica. Allò que el salvarà de convertir-se en un
isme serà la capacitat per desvetllar en l’ànima dels homes aquells sentiments que no es poden expli-
car i que amb prou feines poden evocar-se. I la gràcia de la dansa és precisament aquesta: que ho
diu tot sense obrir la boca, que és expressió dels temps i del temps. El vals i el minuet del segle XVII,
el ballet romàntic del segle XIX o la dansa moderna dels coreògrafs i dels artistes visuals. Més o
menys rigidesa en els passos, més o menys contenció en el gest.  L’art amb el cos és l’art sense inter-
mediaris, és l’ànima que fuig del cos per uns moments. 

La seva sensualitat va fer que l’Església Catòlica o que emperadors com Carlemany la prohibis-
sin durant molt de temps. No per llibertina sinó per lliure, no per pervertida sinó per pervertir. La mora-
litat no pertany mai al territori de la forma sinó al de la matèria. És important, doncs, que el dia que la
commemora no passi per alt el poder suggestiu que canalitza, en última instància, allò que tots por-
tem dins.

I

Tot diledantejant
ESTER XARGAY Poeta i artista

l temps empeny els cossos i ensarrona les ànimes i, mentre va de bracet de la fantasia
popular, es propaguen les danses, entre xafarderies que esdevindran auques que tothom

cantarà per pobles i ciutats. Tot s’arrela en l’inconscient o en la necessitat dels membres que
es volen enlairar i que, amb do de pit creixent, repten la gravetat amb l’art del ball i de la glosa
i amb el cant de la Sibil·la, o amb el de la «Gràvida divina o Déu n’hi dóna: /Aurífica fissura /art
simulacre (bis) /punt de creu en conjura /de vessant sacre (bis) /descosit el dilema /surt la qui-
mera (bis) /serpentejant pel buit /pàgina enfora (bis) /cargolat en circuit /canal que plora (bis)
/desafiant l’emblema /llueix l’esfera (bis) /de circular manera /el teorema (bis) /en levitar aflora
/l’espai seguit (bis) /quan s’escurçarà l’hora /el temps fugit (bis) /serem en una altra era /canvi
de tema (bis) /si la conca és de nacre /amb clova dura (bis) /sota el segell de lacre /l’esquer-
da sura (bis).»

Vet aquí la llegenda que, en clau de melodia, envaeix les ànimes famèliques dels éssers
que apareixen rere el teló, quan aquests no controlen ni els pensaments, ni els gestos i ni tan
sols els actes. I se'ns hi representa Dant, que balla mig encorbat sota el peu de l’àngel i que
té una visió prosaica arran d'un vibrato bellugadís que li penetra a les cervicals fins a remou-
re-li totes les vèrtebres. I llavors es manifesta el verb, com la serpentina de l'ADN, que se li
revela com a SER! Tanmateix, Dant no n'està ben segur, d'abastar-ho tot amb la lectura, i
doblega el cos, i, cul enlaire, s’abraça les cames i, ben recargolat, alça el cap pel darrere, entre
les cuixes; i alguna cosa l’enlluerna i no pot veure que el verb acaba en VIR. I vet-lo aquí, el
Dant dansant, collat pel verb SERVIR, que explica les tres visions que ell relata en un dels seus
cants: «El ser només és al no-ser si ha de ser per servir el sí: /sí servit sigueu, /si amb mi balleu;
/si servint no feu, /ni tan sols balleu; /per servir sereu, /mai no ballareu; /i si ser voleu, /ballant
ho sereu; /per no servir, feu, /del ball, el conreu; /feu, amb un gest greu, /del no, el portaveu.»

E
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Com un vals
VICENÇ LLORCA Poeta

stic reflexionant sobre el dia de la dansa mentre el meu fill Vicenç, de dos anys i mig, juga amb un
piano que conté músiques infantils. No sé què cerca, però, de cop, un valset fa que s’aixequi i

comenci a giravoltar tot descrivint en l’aire línies imaginatives amb el moviment dels braços i les mans.
Em sorprèn l’espontaneïtat i m’emociona la innocència amb què la dansa pren força en el seu gest, lúdic
i creatiu alhora. Sense haver-ho previst, el ball sembla encarnar en el meu fill el seu origen, arrelat a la
seva pròpia condició de necessitat humana essencial. I perquè la dansa no s’exhaureix en un mateix,
en Vicenç em convida a seguir-lo. És fantàstic: participo de la seva llibertat, comparteixo un ritus que
ens transporta a tots dos a un món d’imaginació sense límits. Vivim la dansa perquè som dansa. 

Penso llavors en la fascinació dels ritmes ternaris que, en el ball, ha donat el vals i, en poesia, la
combinació de l’anapest clàssic, un peu definit per dues síl·labes breus seguides d’una llarga que, en
la nostra llengua, es tradueix per dues àtones i una tònica. És aquest un ritme amb efecte de vals que
sempre m’ha interessat i he anat recreant en la meva poesia, mitjançant diferents poemes compos-
tos de versos de nou síl·labes que reconeixen un esquema accentual 3-6-9. El resultat té alguna cosa
de celebració en plenitud. Així és que, mentre acabo de ballar amb el meu fill, em ve a la ment aques-
ta mena de vals còsmic que vaig escriure a Cel subtil titulat «La dotzena lluna», i  amb què ara vull
retre homenatge, des de la poesia, a l’art de la dansa i a tots els que se l’estimen.

Com d'un pou d'aigua clara extraiem
els secrets minerals de la joia.
Tu somrius i proclames l'imperi
de la lluna en els ulls, en el sexe,
en els llavis, en tot el que és fet
per nedar sobre el mar blanc dels astres.
No hi ha vent ni murmuris. No-res.
Tot és prest perquè l'Óssa Major
es redreci, i el cel de la nit
ens habiti amb les lloses de jade.

E

El patir i el pati
LLUÍS SERRASOLSES Professor de secundària

l’escola bressol, la meva filla Jana balla el «Jan Petit» i el «Peu polidó»: lluny dels meus braços,
en coordinació amb els seus petits companys, acordant a la seva manera lletra, música i movi-

ment, la Jana és feliç. Balla i és una festa. A l’escola de les meves filles
Emma i Agnès també ballen. De P3 a sisè, tots els nens progressen a
ritme de galop. «La gata i el belitre», «el ball de la civada», les gitanes...
Vint-i-tants nens es calcen les seves sabatilles blanques per manifes-
tar que són un grup que saben moure’s a la una. Amb alegria i orgull.
També per elles ballar és una festa. Que ballin –penso amb agraïment
cap els mestres que les fan ballar– fins que per a elles sigui incompren-
sible l’expressió «ja la ballarem», en ocasions tan dolorosa.

Penso que una escola que balla (i que canta!) fa molt per a la nos-
tra mainada. A més de tots els beneficis físics i artístics que els experts
ens vulguin enumerar, manté el bon humor. Posa l’esforç en el terreny
del somriure. Imposa un ordre amable i intel·ligent a la gresca. Deixa
fluir tot marcant una direcció comuna.

I quan assisteixo a algun bon espectacle de dansa, per molt mal
humor que expressi (perquè n’hi ha molts que n’expressen) sempre
sento una mica d’aquell aire del pati de l’escola el dia de la ballada. Un
optimisme del cos disciplinat per la música. Una baixada cap un ritual
de primer ordre, repetitiu, infantil, veritable. Un parèntesi de reconcilia-
ció en un món on qui més qui menys la balla.

A

Sóc arrítmic, i què! 
XAVIER SANFULGENCIO Fotògraf i crític de dansa

om a la majoria de les coses d’aquesta curta vida, quan els altres tornen, jo encara vaig. En la
dansa no és pas diferent: quan els meus amics d’adolescència ballaven a les discoteques, jo feia

exercicis de colze en barra fixa, tot esperant que posessin les lentes
i, si no trepitjava gaires cops a la noia, considerava que me n’havia
sortit i donava la nit per bona. Com que el ritme no sabia qui era jo,
jo m’hi vaig tornar no volent saber què era el ball ni la dansa fins que
algú (anys després) em va portar a veure un espectacle de dansa
contemporània. «Ves-hi amb la ment oberta», «no és el que t’imagi-
nes ni el que has vist a la tele», m’advertien, sentències la mar d’ori-
ginals que feien que encara forcés més la imaginació i generés més
prejudicis. Assegut a la butaca, esperant que acabés l’espectacle
quan encara no havia ni començat, em concentrava a no avorrir-me.
Però, oh!, no m’ho podia creure! Tot just comença la noia a bellugar-
se per l’escena que ja em va deixar emocionat, garratibat i els meus
ulls brillaven amb les llàgrimes que els humitejaven. Era la gracilitat
dels moviments? Potser l’harmonia que transmetia? No! El que pas-
sava era que no seguia la música, i fins i tot moltes estones no n’hi
havia. Va ser fantàstic adonar-me que jo no era arrítmic i que eren els
meus col·legues els que eren massa rítmics. Gràcies a la dansa vaig
deixar la beguda i els meus amics. Vaig començar a ser espectador
de dansa contemporània no només perquè em donava la raó, sinó
perquè les intèrprets hi surten despullades. I és que, més que la
dansa, el que m’agrada son les ballarines.

C

Un reporter mai balla 
JOAQUIM ROGLAN Reporter i columnista

n dels avantatges del periodisme és que em permet
practicar la frase que diu: «un reporter mai balla». No

tinc res contra el ball i la dansa, però com que sempre he
estat incapaç de diferenciar entre un re i un sol, i sóc un
inútil per a les matemàtiques, m’ha estat impossible
seguir un ritme, comptar passes, fer saltirons i no trepit-
jar els peuets de la parella de ball. Com que més aviat
sembla que xafi terrossos, quan em conviden a dansar
m’atrinxero a la barra del bar i dic, amb tota l’elegància
possible: «un reporter mai balla». És una resposta que
paralitza qualsevol balladora caritativa que intenti salvar-
me d’allò que ella considera avorriment, però que per a
mi és el goig d’observar com dansen els altres. 

M’agrada la dansa i m’agrada l’esport, sempre que el
practiquin les/els altres i no massa estona, perquè veure
com suen em cansa fins i tot quan miro la televisió estirat
al llit. Conscient de la meva discapacitat estètica, admiro
les ballarines que s’estiren com si fossin de goma i salten
igual que libèl·lules. I també les que fan bricolatge perquè
mai he pogut manegar un tornavís sense trinxar-me els
dits. De jove, em fascinaven les gogós de les discoteques
i les noies de l’Institut del Teatre que feien danses experi-
mentals. De gran, m’emocionaven les àvies que ballaven la dansa més bella de totes les danses que
es fan i es desfan. I ara, em fan por Mira quien baila a TVE, Mari Pau Huguet remenant l’esquelet per
TV3, les estrelles de Telecinco movent la cansalada i mostrant cinc ditets, i uns negrets que fan ballet
en un anunci d’un suc sense sucre. Per aquestes i altres raons, si em volen treure a ballar, recordo
Joan Clos ballant la samba i disparo: «un reporter mai balla». Així no faig el ridícul i em quedo ben
descansat fins al dia que em toqui ballar la dansa de la mort.
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dansa del 20 al 29 d’abril del 2007
BARCELONA

n AREA - Espai de Dansa i Creació
*Interacció d’àrees
Actuacions de dansa, performances, 
instal·lacions, exposició de fotos 
i …molt més.
20 d’abril 19 h
*Jam de Contact Improvisació
21 d’abril 19 h a 23 h 
www.areadansa.com
93 210 78 50

n Ateneu Popular 9 Barris
*Xè Premi Coreogràfic Nou Barris
21 Abril 20 h
*Circ Delicia (Circ i Dansa Vertical)
27 Abril 22 h
www.noubarris.net/ateneu
93 353 95 16

n Auditori de les Corts
Companyia Indòmita 
Descansos
27 d’abril 22 h
www.bcn.es/lescorts
93 291 64 62

n Casa Elizalde
Cecilia Colacrai i Jorge Albuerne
Gira
25 d’abril 20.30 h
www.casaelizalde.com
93 488 05 90

n Centre Cívic Cotxeres Borrell
Exhibició al carrer de diversos 
estils de dansa
27 d’abril 17.30 h
www.cotxeresborrell.net
93 324 83 51

n Centre Cívic La Sedeta
*Sinos, amb Pilar Torras i Jack Bernal 
i Vinem (El coraje) del ballarí 
camerunès Nwatchok Amede  
27 d’abril 19.30 h
*Celebració del Dia Internacional 
de la Dansa 
Mostra de coreografies de diverses 
escoles de Catalunya 
Org: Centro Maxime d’Harroche
28 d’abril 11.30 a 14.30 h 
www.bcn.es/sedeta
93 207 36 13

n Centre Cívic Zona Nord
Sabine Dahrendorf
La Barca de Los Girasoles
27 d’abril:  Assaig Obert
(12 i 13 de maig Pre-estrena  
a L’Ateneu Nou Barris)
www.noubarris.net/cczonanord/presen.htm
93 276 69 50

n Espai Transformadors
Ballet Barcelona
Nit en Dansa
20 d’abril  22 h
www.casalbcn.cat
www.balletbarcelona.org
901 51 52 53

n La Salamandra Espai d'Assaig
Gata Titània
Dansa contemporània per a tothom: 
tècniques per créixer com a persona
Classe oberta i gratuïta impartida 
per Jordi Milian Batista 
24 d'abril 20 a 21 h
info@gatatitania.com

n Institut del Teatre de Barcelona
Org: Associació de Professionals de la
dansa de Catalunya
Auditori Institut del Teatre
Xerrada i debat obert
Comunicar Dansa: 
Discursos i aproximacions crítiques 
Modera: Joaquim Noguero
Amb: Jaime Conde-Salazar, Claudia
Galhos, Omar Khan, Gerard Mayan, Toni
Cots, Oscar Dasí, Gil Mendo i Margarida
Troguet.
27 d’abril 12-14h i de 16.30 -18.30 h
www.dansacat.org
93 268 24 73

n L’Antic Teatre
Paula Mariani
Bárbara de las Galaxias (Teatro-Danza)
19-22 d’abril 21 h (dg 20 h)
www.lanticteatre.com
93 315 23 54

n Liceu
*Cia Antonio Gades
Carmen
20 d’abril 20.30 h
*Nuevo Ballet Español
El Alma
27 d’abril 20.30 h
www.liceubarcelona.com
93 485 99 00

n Mercat de les Flors
*10&10 Danza
Hebras de Mujer
20 Abril 21h
*10&10 Danza
Hasta mañana
21–22 d’abril 21 h (diumenge 19 h)
*III Mostra de Peces Curtes

- How to get drunk with magic
Coreògrafa i ballarina: Montse Roig
- Pieza perdida
Coreògrafa i ballarina: Vanesa M. Pinel
- Tierra sin mal
Cia: Sònia Busquet, Silvia Machado i
Cecilia Colacrai.
- Dos, Cia: Contrapunctus Danceport
22 Abril 21 h

*Ultima Vez / Wim Vandekeybus 
Spiegel 
Del 26 al 29 d’abril 21 h (dg 19 h)
www.mercatflors.org
93 426 18 75

n Vestíbul Plaça Universitat 
Peces curtes a METRONIT
Cia A. Optativa
Viajeros sin Billete
Nit 28 d'abril

n Teatre Lliure
Societat Doctor Alonso
Volum 2
A l’Espai Lliure 
27 i 29 d’abril a les 20.30 h
www.teatrelliure.com
93 289 27 70

n TNC
Viatges a la felicitat
Sis coreografies a partir d’El viatge a la
felicitat, d'Eduard Punset  
Coordinació: Sol Picó  
Del 26 d'abril al 20 de maig
Sala Tallers
Dijous i divendres 20 h
Dissabte, 18 h i 21.30 h
Diumenge, 18 h
www.tnc.cat
93 306 57 00

n tragantDansa
Jam Session de dansa i música en viu
27 d’abril de 19 h a 22 h
tragantdansa@yahoo.es
666 28 57 15

CANOVELLES

n Teatre Can Palots
Cia. Tapeplas
BoomBach
21 d’abril 22 h
93 846 80 54

CASTELLTERÇOL

n Centre Espai Escènic
Cia. Damián Muñoz Danza
Staff
28 d’abril 22 h
www.centre.cat
93 866 62 30

CASTELLÓ D’EMPURIES

n Plaça del poble
(plaça dels Homes)
Demostracions i classes obertes de
balls de saló, jazz, country, hip–hop,
ballet clàssic i dansa del ventre
29 d’abril de 10.30 – 15 h 
www.castello.cat
El g. L’espai De Castelló d’Empúries

CELRÀ

n 8a Celebració del Dia Internacional 
de la Dansa a Celrà
Org: Associació La Perla per la Dansa
Amb l’Escola Municipal de dansa de
Celrà, Ajuntament de Celrà i Ajuntament
de Girona

*Aula Gran de l’EMDC, dins el centre
cultural La Fàbrica.
6a trobada escoles i centres de dansa
de les comarques gironines
Amb la participació de: CEIPS de
Verges, Cervià de Ter, Bàscara, Flaçà,
Escola de dansa Clàssica de Girona, Ple
de 8'ts de Banyoles, Escola Alira de
Lloret de Mar, Escola Jennifer Creighton
i El Paller Inkiet de Castelló d’Empúries,
EMDC de Celrà, Escola de Dansa i
Música de Llagostera...
28 d’abril 18h 
*Als voltants de la Torre de Can Punach 
(Carretera de Juià molt a prop del
Centre Cultural la Fàbrica)
Taca’t de Dansa: Fira de Carrer
Una fira per gaudir de la dansa. 
Amb la participació de: professionals de
la dansa de les comarques 
gironines, alumnes de l’EMDC, i més
artistes convidats
28 d’abril 19.30h 
*Centre Cultural La Fàbrica
Dansa Mirada
Exposició Fotogràfica 
Del 28 d’abril fins el 31 de maig 
972 49 26 31

GAVA

n Jornades del Dia Internacional 
de la Dansa
20, 21 i 22 d’abril
*Mostra de Dansa
Casal Municipal de Cultura American Lake 
20 d’abril 22 h
*Taller de Coreografia
impartit per Emilio Gutierrez 

al C.M.American Lake 
*Dansa al Carrer
Plaça del Centre / Rambla 
*Concurs Exposició Fotogràfica: Mirades
en moviment
*Xerrada: Anatomia, lesions i correcció
postural - amb el fisioterapeuta Jordi
Pérez Bravo Al Casal Jove
Org: Amics de la Dansa i Patronat de
Cultura
amicsdeladansa@auladansa.com
93 638 24 49

n Rambla Joaquim Vayreda
Cia Roseland Musical
Les mil i una nits
23 d’abril 17 h

GIRONA

n Teatre Municipal de Girona
III Celebració del Dia Internacional de la
Dansa 
*Homenatge A Gilberto Ruiz-Lang a
càrrec de professionals de la dansa
contemporània
Org:Cont–class Escola de dansa
29 d’abril 19h  
www.ajuntament.gi/teatre
972 419 018
*Entrega de Premis de l’Associació de
Professionals de la dansa de Catalunya
29 d’abril 20.30 h (després de
l’Homenatge a Gilberto Ruiz-Lang)
www.dansacat.org

LLEIDA

n Teatre Municipal de l’Escorxador
Cafè del teatre
*Nu2’s  Videodansa
25 d’abril 22 h
*Pilar Buira + David Salleras
Passeigs nocturns o des dels teus ulls
26-27 d’abril 21.30 h
www.paeria.cat/cultura
973 279 356

n Set de Dansa
Mostra que recull coreografíes presenta-
des per les escoles i acadèmies de
dansa de Lleida.
Org: Marta Castañer i Montse Miret. 
*INEFC (Institut Nacional Educació Física
de Catalunya)
Curs Hip-Hop
28 d’abril 10.30 – 12.30 h
*Espai Blondel
Dansa
25 d’abril 18.30 h
*Biblioteca Pública
Mostra d’acadèmies i escoles de Ball
25, 26 i 27 d’abril a partir 20 h
*Lectura Manifest Dia Internacional de la
Dansa
28 d’abril 13 h
*Claustre Universitat de Lleida
Grup dansa Contemporània de la Udl i
Cia. La Fragua
26 d’abril 21.30 h

MANRESA

n Kursaal Espai d’Arts Escèniques
*Dansa d’arrel
21 d’abril 22.15 h
*Ballet Jove de Manresa
22 d’abril 18 h
*Petit Lliceu
Els músics de Bremen
29 d’abril 12 h
www.galliner.com
www.kursaal.cat
93 872 36 36

MATARÓ

n Teatre Monumental
Companyia eN movimeNt 
Pètals de Vida 
Projecte guanyador de la I Mostra de
Coreografies Curtes de Mataró 
28 d’abril 21 h

n Des de la plaça d’Espanya 
fins a la plaça de l’Ajuntament
Companyia Trànsit 
Mataró Balla  Acció de dansa 
29 d’abril 13 h

n Plaça de l’Ajuntament
Mostra de coreografies
a càrrec de les escoles i grups de dansa
de la ciutat: Gemma Bartra / Aula de
Teatre / eN movimeNt Sound System
Dance Crew / Vincles.
29 d’abril 18 h
www.cultura.mataro.cat

MOLLET DEL VALLES

n Teatre Municipal Can Gomà
Cia Marta Carrasco
J'arrive…! 
27 d'abril 21 h
www.molletvalles.net
93 571 95 00 

MONTORNES VALLES

n Teatre Municipal 
de Montornès del Vallès
Espectacle amb Projecte 9+4: 
No em toquis l'ombra! 
29 d'abril 17 h
Org: Escola Municipal de Música, 
Teatre i Dansa de Montornès del Vallès.
www.montornes.cat
93 568 63 67

OLOT

n Teatre Principal d’Olot
*Cia Lantana
Error: Código Alterado
27 d’abril 22 h 
*Nu2’s Vídeo Dansa al sofà
28 d’abril, de 12 a 14 h i de 18 a 20.30 h
*Cia Marta Carrasco 
J’arrive...! 30 d’abril 22 h
www.olot.org/cultura
972 279 138

n Al centre de la ciutat
Cia Claire 
De paseo
Espectacle per veure en família
29 d’abril 12 i 18 h

REUS

n Plaça del Prim
Concentració de tots els alumnes de les
escoles de dansa de Reus. 
Lectura del manifest Dia Internacional de
la Dansa
Organitza: Coordinadora de Dansa de
Reus.
26 d’abril  18 h 

SABADELL

n Color Dansa Sabadell
*Monogràfic de la Dansa a la Pintura
Exposició d'Agustí Puig.
*Passat i present de l’Audiovisual a la
Dansa 
projeccions de vídeo 
Al llarg de tota la tarda, 
* Activitats per a infants: 
Tria i Remena
*Actuacions de ballarins, professors i de

la Companyia Color Dansa (a les 20 h)
21 d’abril a partir 18h 
www.colordansa.com
93 725 06 03

n Ca l’Estruch
Verde sobrio y marrón mate
D'Elisenda Renom
Projetcte Joves Creadors de Cia.
Raravis/Andrés Corchero-Rosa Muñoz
27 d'abril 21.30 h
www.sabadell.cat
93 717 25 71

SALT

n II Festival DANSALT 2007
www.nouespiral.net
tel. 972 242 999
*Nou Espiral
Classes gratuïtes
21 de Abril de 11.00h a 14.00h
*La Bombolla 
Escenari Obert-
Mostra treballs coreogràfics
21 de Abril  a las 22.00h
*Teatre de SALT
4rt Concurs Coreogràfic - 
+ l’actuació dels guanyadors de 2006:  
I tu, hi toques? de Thérèse Lorenzo
-finalista: Tierra sin mal de Cecilia
Colacrai, Virginia Tuttolomondo, 
M. Eugenia Baldomá, Fabiana
Andreatta, i Silvia Machado.
28 d’abril 21 h 
www.teatredesalt.net
Tel. 972 402 004

SANT CUGAT

Sant Cugat Balla
Programació Especial DID

n Cinemes Sant Cugat
*An American in Paris
26 d’abril 19.30 h i 22 h

n Teatre La Unió
*Fisioterapeutas a la dansa
Conferència de Jordi López Bravo 
27 d’abril 20 h
Teatre La Unió
*Basat en fets reals
Cia UNIQ amb la col·laboració de Dlux 
27 d’abril 22 h

n Plaça Octavia/Plaça de l’Om 
*Slot
Cia Nats Nuts
28 d’abril 12 h i 13 h
*Mostra de dansa
A càrrec de les escoles de dansa
Arabesc, Color Dansa, Dansa Bloc,
Anadança-Esbart Sant Cugat, Centre de
dansa Laura Esteve i Escola Sant Cugat
28 d’abril 20 h

n Teatre-Auditori Sant Cugat
*Cia Marta Carrasco 
Assaig Obert. J’arrive...! 
29 d’abril 18 h
*J’arrive...!
29 d’abril 21 h 
www.teatre-auditori.santcugat.cat
93 590 76 90

SANT JOAN DESPI

n Pl. del Mercat de les Planas
Tallers de dansa 
28 d’abril 12.30 h a 14 h 

n Auditori Martí i Pol
Exhibició de Dansa 
28 d’abril a las 18 h
Org: L’Escola de Dansa Loly Peláez amb
l’ajuntament de Sant Joan Despi
934772541
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SITGES

n Jardins del Retiro
Celebració del Dia Internacional de la
dansa, amb la participació de: Diego
Leiva, Escola d’Ion Beitia, Escola Lola
Vilalta, Esplai del Casino Prado, La
Companyia, La Saca,Sílvia Cuesta, Maria
Prat, Iria Rodriguez, Escola Nosshaga
29 d’abril 11.30 h
93 811 22 32

TARRAGONA

n Al Balcó del Mediterrani
L’Associació pel Foment 
de la Dansa de Tarragona
Gran barra de dansa clàssica al balcó
del Mediterrani i lectura del manifest del
Dia internacional de la dansa
27 d’abril  18 h 

n Teatre Metropol de Tarragona
IT Dansa
27 d’abril  21.30 h 
www.tarragona.cat/cultura/escena/
metropol
977 244 795

n Sala Trono
Cia. Columbus
Ayer y hoy  
28 d’abril 21.30 h
www.trono-villegas.com
977 222 014

n Complex Educatiu 
(Antiga Universitat Laboral)
Cia. Roberto G. Alonso 
(Ob)sessio_Na2 
Espectacle de carrer 
29 d’abril 12 h

TERRASSA

n Centre Cultural Caixa Terrassa / 
Auditori Alfons Vallhonrat
Martha Graham Ensemble
Programa de coreografies: Appalachian
spring, Lamentation, Heretic, Ardent
song, Acts of Light, Dark meadow
22 d’abril 18 h
www.fundacioct.es
902 180 677

n Teatre Municipal Alegria
Àngels Margarit/ Cia.  MUDANCES
Solo por placer
21 d'abril a les 21 h 
www.terrassa.cat/
93 783 27 11

TIANA

Tiana en Dansa
n Sala Albéniz

Mendalerenda
Un bagul de cançons
Teatre–Concert Infantil
20 d’abril 18.30 h

n Biblioteca de Tiana
Exposició El ritme del cos
Jorge Egea 
18 d’abril 19.30 (fins 30 d’abril) 
93 395 19 02

VALLS

n Teatre Municipal Valls
Cia. Columbus  Ayer y hoy
27 d’abril 22 h
www.valls.cat/cultura
977 636 003

n Plaça del Pati
Actuació de dos grups de dansa d’esco-
les de Valls, un petit número conjunt, lec-
tura del manifest i llançada de globus.
29 d’abril 12 h

VIC

n Plaça dels Sants Màrtirs
Activitats Celebració DID
21 d’abril 
* Mostra Infantil de Dansa
de 10 a 12 h
* Tallers oberts a tothom
de 12 a 13 h
*Mostra Juvenil de Dansa
de 17 a 19 h 
Org.: Escola de dansa thaïs
629 762 752
Amb la participació d’altres entitats de la
comarca d’Osona i la col·laboració de
l’ajuntament de Vic.

VILADECANS

n Teatre ATRIUM
Da. Te Danza
Alonso Quijano El Bueno 
Dansa infantil  
21 d’abril 18 h  22 d’abril 12 h  
www.atriumviladecans.com
93 659 41 60

VILAFRANCA DEL PENEDES

n Cicle Dansa També!
4 dies de dansa a Vilafranca
www.vilafranca.org
93 890 04 59
*Videodansa: projeccions dels treballs
videogràfics realitzats per ballarins/es i
realitzadors/es locals.
*Sala dels Trinitaris
Exposició: El rostre darrera la dansa
Del 12 al 29 d’abril

*Pl. de la Vila
Mostra d’Escoles de Dansa
26 i 27 d’abril 17.30 h
*Teatre Cal Bolet 
Tres impros: dansa i música electrònica
experimental
27 d’abril 20 h
*Diversos espais del centre de
Vilafranca.
Espectacles professionals al carrer amb
Emili Gutiérrez, LaTaimada, Cecilia
Colacrai i Jorge Albuerne, LGRA i
Roberto G. Alonso 
28 d’abril 18 a 22 h
*Teatre Cal Bolet
Cia. Búbulus Dansa 
“Avui Sortim”. 
29 d’abril 12 h

*Nota: Per problemes d’espai hem limitat el calendari
als dies compresos entre el 20 i el 29 d’abril. Així
mateix podeu consultar www.dansacat.org per a
actualitzacions d’última hora. 

Exhibició
Festival Complicitats
Gener - Febrer  (Bianual) // Barcelona
www.lamekanica.com

LP Festival de dansa... o no
Març  // Barcelona
www.laportabcn.com

IDN.Festival de les imatges 
de la dansa
Març // Barcelona
www.nu2s.org/idn 

DANSAT - Festival de Dansa 
de Sant Andreu
Abril // Barcelona
www.bcn.es/santandreuteatre

Festival MAPA - Paisatges Utòpics
Maig // Sant Mori - Girona
www.celula-mapa.net

Festival EnTrempDansa
Juny // Tremp
www.iliacan.com/residencia.html

Rendez-Vous Dansa i Cinema
Juny // Barcelona
www.lamekanica.com

Festival Marató de l’Espectacle 
Juny // Barcelona 
www.marato.com

Dies de Dansa
Juny - Juliol // Barcelona, Sitges i Mataró
www.marato.com

GREC- Festival de Estiu
Juny – Agost // Barcelona
www.barcelonafestival.com

Festival Internacional 
de dansa d’Esparreguera
Juliol // Esparreguera
www.lapassio.net

Festival InnMotion
Juliol // Barcelona
www.conservas.tk

Rubifolk-Festival Internacional 
de Dansa Tradicional
Juliol // Rubí

Festival de Dansa de Castelldefels
Juliol // Jardins del Castell de Castelldefels 
www.castelldefels.org

Tensdansa Terrassa 
Setembre-Octubre // Terrassa
www.tensdansa.org

Escena Poblenou - Festival de tardor
Octubre // Barcelona
www.escenapoblenou.com

Mostra Laboratori d’arts escèniques
TÍSNER
Octubre // Barcelona
www.cotxeresborrell.net

Mostra d’arts escèniques Joseph
Fonollosa – Fono
Octubre - Novembre // Lleida
www.paeria.cat/cultura

Temporada Alta – Festival de Tardor
Octubre-Desembre // Girona – Salt
www.temporada-alta.net

FestivalNeo - Noves Escenes Obertes
Novembre // Barcelona
www.festivalneo.cat

Teatre Tantarantana
Cicle de teatre físic i Dansa
www.tantarantana.com

L’Antic Teatre 
www.lanticteatre.com

Creació
L’Animal a l’Esquena, Centre de Creació
Girona
www.lanimal.org

L’Estruch. Centre de creació, 
producció i difusió de les Arts
Sabadell
www.sabadell.cat

La Caldera, 
Centre de creació de dansa 
i arts escèniques contemporànies
Barcelona
www.lacaldera.info

La Poderosa
Barcelona
lapoderosa@ya.com

Les Golfes de Can Fabra
Barcelona
www.aadpc.cat

Mediació
La Mekanica
www.lamekanica.com

La Porta
www.laportabcn.com

MOV-S
Abril // Barcelona
www.mov-s.org i www.mercatflors.org

Plataforma Internacional de Dansa
Contemporània del Mediterrani
www.lamekanica.com www.d-b-m.org

Mediterrània, Fira d’espectacles 
d’arrel Tradicional
www.tradifiramanresa.com

Fira de Tàrrega
www.firatarrega.com

Premis i
certàmens
Concurs Coreogràfic de SALT
Teatre de Salt  
Abril // Girona
www.nouespiral.net

Mostra Peces Curtes
Centres Cívics Barcelona 
i Mercat de les Flors
Abril // Barcelona
www.bcn.es/mesaprop

Premi Coreogràfic Nou Barris
Ateneu Popular Nou Barris
Abril // Barcelona
www.noubarris.net/ateneu

Beca concurs Mercè Mor
Teatre L’Escorxador
Abril // Lleida
www.becamercemor.com

Premi projectes d’arts escèniques
Lleida -IMAC
Teatre Municipal l’Escorxador 
Setembre // Lleida
www.paeria.es/cultura

Premi Internacional 
de Dansa Roseta Mauri
Teatre Fortuny 
Novembre// Reus
www.rosetamauri.org

Certamen Coreogràfic de Sabadell
Centre Cívic de Sant Oleguer i L’Estruc
Setembre // Sabadell
www.conselldejoves.org

Beca concurs Mercè Mor
www.becamercemor.com

Centres nacionals
de dansa
Mercat de les Flors – 
Dansa i Arts del Moviment
www.mercatflors.org

+informació www.dansacat.org
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Un vaivén
MARISA GÜIMIL Diplomada en ciències empresarials i professora de dansa

ailar es moverse al son de uno mismo. Es saltar de la grada gritando GOL! y llevarlo aún más
lejos. Es aprobar un examen y salir corriendo loco de alegría. Es escuchar tu canción preferida,

saber que nadie mira y dejarse llevar. Es expresarse directamente con el cuerpo. Es fiesta, duelo,
grito, pregunta y respuesta. Es todo eso y mucho más. 

Escribo estas palabras, parece que exagere y, en cambio, yo sólo siento miedo de quedarme
corta, de mutilar la Danza. Quizás el poeta pudiera acercarnos a ella desde la imagen y la intuición.
Pero, fundamentalmente, la danza se alcanza danzando. Con el cuerpo o con las palabras. 

En ocasiones el cuerpo atrapa un alma inquieta y, en su propósito de huir, se hace danza. Cuerpo
como prisión que se resiste. En otras, es el alma quien niega el deseo físico. Un instante de danza es
un lugar de perdón. Se pierde la noción del tiempo y el espacio. Se vive una realidad ajena e imposi-
ble. Es un placer sublime que muere por efímero. 

La danza surge cuando la razón, la emoción y la sensación entran en comunión. Es Arte en pri-
mera persona. Una primera persona concebida como un todo que se desequilibra para volver a su
armonía dejando rastros de formas fugaces que se desvanecen al instante.

Danzar es vivir sinceramente. Es no juzgar ni ser juzgado. Es dejarse afectar por uno mismo y des-
plegar las alas. Es comprender el mundo desde las entrañas. Es conexión. Con la danza el alma lucha
por materializarse. Y, al revés, es un cuerpo que aspira a un imposible.

La danza es un vaivén de ideas que encuentran su destino en sí mismas.

B

Plaer contemporani
FINA SITJES Gestora cultural  

er mi la dansa té una doble mirada: personal (com a espectadora) i professional (com a gestora
cultural). Sota el primer prisma, la dansa em sedueix: de totes les arts escèniques, em plau espe-

cialment; i d’entre totes les manifestacions artístiques i creatives, també. Si em pregunto per què, diria
que és per ser un llenguatge molt plàstic –la meva inclinació per la pintura i l’escultura i, en general,
per les arts plàstiques no hi deu ser aliena–, que juga amb la plasticitat en moviment i que, tot i ser
un llenguatge primigeni (ha existit sempre), és també un llenguatge plenament contemporani. També
incorpora com un fet essencial la música, una sintonia que m’acompanya diàriament. I, per damunt
de tot, em sedueix per la visió i recreació del cos i de la seva bellesa: en repòs (un cos quiet també
s’expressa, des del punt de vista coreogràfic) i, sobretot, en moviment. Qui no ha gaudit del cos mus-
culat, flexible i elàstic dels ballarins, expressant fins a l’infinit el que ha ideat el coreògraf?

Des del punt de vista professional m’interessa la dansa –especialment la contemporània– per les
dificultats que acostuma a tenir per arribar al gran públic. A diferència del teatre, té un públic més
especialitzat, que caldria ampliar. Hi ha molt camí encara per recórrer. Per estranyes circumstàncies,
a determinades disciplines els costa transcendir certes fronteres. I sense renunciar a l’essència del
llenguatge, des de la pràctica professional, des de la gestió cultural, amb el màrqueting, es pot fer
molt encara per promocionar la dansa contemporània i fer que ampliï públic. La dansa és un plaer. I,
amb motiu d’aquesta important iniciativa de popularització de la dansa que és el Dia Internacional de
la Dansa, ajudar a promocionar-la i, sobretot, a gaudir-la, també.

P

L’atomisme dels membres
GERARD ALTAIÓ Antipoeta  

el moviment per ones o per partícules? 

D’ençà d’Artaud i el cos sense òrgans que l'error del comunisme ortodox és la percepció de
la burgesia com un enemic. Per comptes d'una dictadura del proletariat, actualment, caldria
postular un despotisme aburgesat per fer desaparèixer les distorCions entre obrers i pensadors.
La força del treball avui en dia són sí o sí les idees, el lliurecanvi dels conceptes.

ATOMISME DELS MEMBRES

la subjectivitat transmesa per les partícules
l'anonimat empeltat a les ones

les ones, de moviment conspicu

La revolta; una utopia de les partícules en gravitació. Inconstant. A batzegades.
La memòria; una utopia de les ones en rotació dels signes, una constància del moviment conspicu.
L'atracció enfront de la gravetat. La desaparició dels caràcters. El tegument dels plans efímers.

COM UNA PELL COLRADA PEL SOL: UNA MARINA  EXTÀTICA

Desplaçament. Espacialitat tangible. Una fricció desproveïda d'inèrcia.

una escriptura intencional funciona en base a partícules lingüístiques: la rima, el metre, la sintaxi...
una escriptura lliure funciona a batzegades, amb ones, fluxos d'adjectivació irresoluble,
indeterminada en el grau zero de l'escriptura
més enllà del vers lliure; la ruptura dels significants i dels signes

L'ESCRIPTURA FÍSICA;
LES EMPREMTES GENITALS

Alfons Rovira, ballarí estrella del Liceu
JAUME COMELLAS Professor de la UPF i director de la Revista Musical Catalana

’havia promès fer un escrit més aviat faceciós i fins i tot en un moment inesperat se’m va acu-
dir una idea, precisament mentre parlava amb el Joaquim al Teatre Lliure, moments abans que

el Cesc Gelabert i la Lydia Azzopardi estrenessin Orion. Tanmateix, ara, en posar-me a escriure sobre
allò –un acudit del ninotaire Conti sobre un ballarí pressumptuós, perquè era l’únic capaç de dominar
la llei de la gravetat–, se m’apareix com una llambregada inesperada la figura d’Alfons Rovira. No em
pregunteu per què, no ho sé; només us podria dir que ha estat així, malgrat que ell fa força anys que
no és en aquest món i en fa molts més des que era el ballarí estrella del ballet del Gran Teatre del
Liceu, d’aquell Liceu que amb empentes i rodolons, enmig d’unes precarietats materials suburbialis-
tes, maldava per mantenir la ficció d’una normalitat impossible; normalitat que comprenia, natural-
ment, tenir una companyia pròpia de ballet tal com era propi dels teatres d’òpera de més renom,
encara que –i ho dic amb veu baixa– els membres del cos de ball haguessin d’aprofitar les sabatilles
que les companyies invitades deixaven per inservibles.

Amb les Barrera, Aiguadé –aquesta és la memòria que servo dels noms–, i abans amb Aurora
Pons, Alfons Rovira va ser la gran referència d’una realitat que acabà resultant insostenible. Tant va
ser així que ell va haver de partir cap Alemanya amb la seva muller i també ballarina Carme Caballé.
A l’Opera de Gelsenkirchen, un segona fila de l’escalafó de teatres lírics alemanys, la categoria del
nostre ballarí el va situar novament en el lloc de protagonisme màxim, amb tot el que suposava això.

La nostàlgia, o el que sigui, el va portar anys més tard a una Barcelona molt diferent de la que ell
havia deixat; una Barcelona, i sobretot un Liceu, que va trobar desconegut i en el qual ell també era un
inconegut. El realisme/pragmatisme de les noves directrius de gestió, a l’empara del Consorci, havia
trasbalsat totalment el paper del ballet; o més ben dit l’havia anorreat. Va ser aleshores quan el vaig
conèixer i vàrem mantenir més d’una conversa de les quals en vaig fer ressò al diari Avui. Més aviat era
un monòleg sobre una impossible resurrecció de quelcom que s’havia esmunyit de manera silenciosa
amb tota una època, sense el més lleu bri de fressa ni de cap resposta mínimament adolorida.

La mort sobtada d’Alfons Rovira esdevé una metàfora exacta no sols d’una època, sinó especial-
ment d’una manera d’entendre la funció d’un teatre líric de referència; i el poc ressò que va tenir, ho
és de la de l’escassa estima que ancestralment ha tingut el ballet, en totes les seves accepcions, en
la societat catalana.

Disculpeu si m’he posat massa seriós.

M
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Baudoin, coreografies a la tela
JOSEP GÁLVEZ Guionista i crític de còmics

990, seqüència de Le portrait, llibre gràfic realitzat pel francès Edmond: els traços lleugers del pin-
zell defineixen finament en negre, sobre l’espai blanc de la pàgina, un gest, el moviment d’uns bra-

ços, fins, tendres, sensuals, que s’estenen des del pit d’una dona per tornar a replegar-se. Les figu-
res que representen el cos de la dona se succeeixen sense el límit del marc de les vinyetes, i la mira-
da que queda presa d’aquest suau moviment participa del llenguatge del cos femení, s’identifica amb
ell i n’ama la manera d’expressar-se. És una dansa sense música o, mes ben dit, que segueix la melo-
dia i el ritme que porta incorporats el dibuix com a extrem de la cadena que uneix el cervell i la ma.

1999, juliol, Gijón, durant la Semana Negra, és de nit, l’orballo esmicola l’aigua sobre el recinte
firal. A la  carpa principal, l’escenari de debats, xerrades i presentacions s’ha disfressat amb una gran
tela blanca que s’aixeca en forma de pantalla o de quadre en blanc. Quan es fa el silenci, s’inicia la
performance: l’estilitzada figura de Carol Vanni, gairebé només una silueta sota els llums, mou el seu
cos. La tela ja no és blanca, la mà d’Edmond Baudoin dansa pinzellades negres sobre seu, tot llui-
tant per recrear el moviment de Carol o, millor dit, la historia que suggereix. El diàleg resta obert i els
meus ulls desitgen que el temps alenteixi el seu pas, que no se m’escapi el flux que uneix l’expressió
del cos femení i la ma del dibuixant, que aquesta successió de moments no trobi el seu final. La veu
de Jacques Brel s’afegeix a la fins ara muda conversa i els tendres fantasmes de l’enyorança, la inge-
nuïtat o el pressentiment del dolor es desprenen de la cançó Mon Enfance. Cap al final d’aquesta,
Carol s’ha amagat darrere de la tela i només se’n veu un braç, mentre Baudoin dibuixa una flor que
surt de la mà d’ella. La mateixa mà que, quan Brel diu «Et la guerre arriva», esquinça el paper amb
una esquerda que trenca el dibuix com un crit i que paralitza el dibuixant.

1

Balleu, balleu, estimats!
JOAQUIM CARBÓ Escriptor

er a aquesta vella carcassa gastada pels anys, la dansa és imaginació, irrealitat, somni... Ja ho
era quan, de jove, a l’Esbart Verdaguer només em deixaven trepitjar l’escenari en les danses reli-

gioses, quan calia que algú més lleuger se m’enfilés al damunt i em clavés els peus o els genolls al
muscle. Mai no vaig ballar un pas a dos, a tres, ni a quatre...

Per a mi, la dansa és una papallona, mascle o femella, m’és igual. Si abans m’embadalia amb les
pirouettes, els entrechats, els jetés, els rond de jambe, els developpés o els arabesques, l’admiració
que sento avui per aquests cossos que practiquen la contemporània és infinita: cauen, rellisquen,
s’arrosseguen, es cargolen i s’aixequen com si res, com si tinguessin una molla al lloc de la colum-
na; com si fossin aquell saltamartí de Joan Brossa –el poble– que s’aixeca després de cada clatella-
da, tot plegat sense l’ajut de la grua que em faria falta a mi per tornar a la verticalitat.

Però, ai, com m’agradaria que aquests amics de la dansa contemporània que se serveixen amb
tanta gràcia de sorolls, xiscles, músiques repetitives i obsessives moguessin l’esquelet sobre les notes
de Mompou, de Montsalvatge, de Blancafort, de Juli Garreta, autor de Nydia, la sardana que fa de
sintonia al programa de la tele del mateix nom! I per què no de Joan Guinjoan, de Joaquim Homs, de
Mestres Quadreny? Al cap i a la fi, tots plegats venim del segle XX, oi? 

Fa molts anys, la companyia del Marquès de Cuevas, continuadora dels ballets russos de
Diaghilev, va encarregar el ballet Inés de Castro a Joaquim Serra, de qui aquest any se celebra el cen-
tenari. Pels néts d’aquest músic que havia escrit algunes de les més belles sardanes que es fan i es
desfan, sé que, dissolta aquella companyia, se n’ha perdut la partitura, és a dir, que ja no es podrà
escoltar ni ballar mai més. I jo que em pensava que només era aquí que badàvem!

P
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No ho saps?
JAUME BOIX Periodista

Tu saps per què al batxillerat ens expliquen Picasso, Miró o Dalí; Mozart, Beethoven,Txaikovski,
Chopin i Stravinsky; Cyrano, Romeo i Julieta, Hamlet o Don Quijote i, en canvi, de dansa no en

diuen ni mitja paraula, com si no existís? ¿No és un art, la dansa? ¿Baryshnikov, Nijinski, Paulova,
Béjart, Marta Graham, Pina Bausch no són grans artistes? ¿Tu saps quina explicació té, això? 

M’ho pregunta la meva filla, que a més d’estudiar vol ser ballarina, i jo no sé què respondre. ¿Per
què aquest menyspreu de la dansa? Perquè no som a Rússia, ni a centreuropa ni a Escadinàvia ni al
Regne Unit ni tan sols a França, això és clar. Però, d’altra banda, bé tenim un Liceu, que s’anomena
Gran Teatre i vol estar a la primera divisió dels grans teatres del món; i bé tenim un Mercat de les Flors
que s’anomena Centre de les Arts del Moviment i vol ser un referent, és a dir, un exemple, per a tota
la dansa d’Espanya i part de l’estranger, entenent (impròpiament) com a tal el sud d’Europa i el nord
d’Àfrica, que és com dir a casa; i prou tenim uns Dies de Dansa que porten milers de joves a ballar
pels carrers i places de Barcelona... 

Per què, doncs, a l’escola i als instituts ni els professors ni els llibres que pretenen ensenyar els
nostres fills a entendre, apreciar, disfrutar, enriquir-se, estimar i conrear les arts, és a dir, educar-los la
sensibilitat, la intel·ligència, el gust, la capacitat creativa, per què no consideren que la dansa és una
d’aquestes dignes destil·lacions de l’esperit que en diem art? ¿Podria ser per ignorància pura dels qui
fan els plans i els programes d’estudis, dels qui escriuen els llibres i les fitxes de text, dels qui els apro-
ven i dels qui els expliquen a classe? ¿Podria ser que el sistema educatiu no tingués filtres per impe-
dir que s’infiltrés tot aquest cúmul d’ignoràncies? 

Com que, en efecte, podria ser, li dic a la meva filla que no ho sé. I li aconsello que no ho vulgui
comprovar preguntant al profe quina va ser la principal aportació de la parella Fonteyn-Nureiev ni per
què Picasso va fer figurins i decorats per a dansa i, en canvi, no va fer-ne mai per als toros. Si no ho
sap, el profe li agafarà mania. I llavors sí que la ballarem.

¿

Apuntar alt
JAUME RADIGALES Crític musical

’explica l’anècdota que l’esposa d’un ministre franquista, ferida en la seva moral ultracatòlica, va
trucar a la televisió (espanyola, és clar) queixant-se perquè durant l’emissió d’un ballet clàssic al

solista «se le ve el bulto». Misèries.

* * * * *

Confesso que la dansa em costa. La veritat, no m’atrau. I em posen especialment nerviós les
cares de circumstàncies amb què els ballarins i les ballarines evolucionen damunt de les seves came-
tes: aquella cara de frigidesa d’elles; aquell somriure congelat d’ells. Que no, que no em convenç...

Però, com en tot, hi ha excepcions. Vaig descobrir la força del cos quan Jorge Donn evoluciona-
va damunt de la plataforma circular a Les uns et les autres de Claude Lelouch, un film que vaig veure
quan era un nen. Anys més tard, em vaig comprar el vídeo de Béjart i fins i tot he vist la cèlebre coreo-
grafia del Boléro de Ravel en directe. L’efecte va ser fulminant. Com també va ser-ho aquella adap-
tació que el coreògraf marsellès va fer de la Tetralogia de Wagner, que vaig veure al Liceu. Vaig apren-
dre a gaudir dels arabescos clàssics amb la coreografia que Nureyev va fer de La Bayadère de Minkus
al mateix Liceu. Una música insuportable per a un treball impecable del mític ballarí rus, que havia
mort poc abans que el Ballet de París vingués a Barcelona.

Parlant de música: entre la molta que hi ha pensada per al ball tinc el Romeu i Julieta de Prokofiev
o els tres ballets «Diaghilev» de Stravinsky. I reconec que les propostes que més m’han interessat a
nivell coreogràfic (a banda de Béjart) han estat les de Ramon Oller, Pina Bausch o Maguy Marin.
Potser apunto alt. Potser no em desagrada tant la dansa com em pensava abans d’escriure aques-
tes quatre ratlles... potser.

S

El llac dels signes?
XAVIER DÍEZ Professor d’història de la UB

uny de 1979. Madrid. Palau Nacional dels Esports, en forma de velòdrom, especialment cutre i
decadent. Viatge de final de curs de vuitè. Els nostres professors, amb pèssim criteri, per estal-

viar-se les desagradables circumstàncies amb què es poden trobar en una tòpica i desitjada escapa-
da a Mallorca, opten per organitzar un viatge d’estudis responsable que la majoria dels meus com-
panys i jo mateix, en aquell moment, acabem odiant els estudis. Entre l’agenda del dia i amb el que
més es llueixen en el programa, s’inclou una visita a El Valle de los Caídos al matí (la tomba de Franco
no s’estalvia una afusellament simbòlic a escopinades) i un esdeveniment cultural a la nit. Es tracta
d’El llac dels cignes, en versió clàssica interpretada pel ballet del Teatre de l’Òpera de París. Com a
joves adolescents frustrats per no haver acabat fent revolcades per les dunes de la platja ni haver tin-
gut sessió de discoteca (com sí que vaig haver de patir com a tutor de vuitè una dècada després),
mantenim una predisposició altament negativa. Les condicions, a més, no ajuden. El ballet és lluny,
la il·luminació, pèssima,  la sonoritat, horrible, el parquet del velòdrom fa massa soroll en el salts, i a
més… la música és enllaunada. Patèticament, les ballarines tracten d’impressionar amb les seves
estudiades acrobàcies amb un play-back d’una qualitat que hauria indignat els mateixos Sex Pistols.
Els seus moviments incomprensibles i a una distància exagerada fa que algú els compari als dels
sord-muts, i així, l’obra de Txaikovski queda rebatejada com El llac dels signes. Un desastre. La tribu
mostra la seva desaprovació. Miro al meu voltant i imagino que tots els pringats de tot l’estat que no
han pogut anar a Mallorca de viatge de fi de curs es deuen concentrar en aquell horrorós espai. No
recordo xiulets, sinó una gran, sorollosa indiferència. Converses a esquerra i dreta, amunt i avall, rio-
tes, i un cert menyspreu. Una primera experiència traumàtica que vacuna el subconscient de les nos-
tres hormones adolescents contra l’art de la dansa. 

Afortunadament, van passar els anys i vaig esdevenir una persona amb majors inquietuds culturals.
Vaig sovint al teatre. M’agrada sentir concerts al Palau i l’Auditori. Les ballarines de Degas continuen
captivant-me. Tanmateix, mai més he assistit a cap espectacle de dansa. Vaig començar amb mal peu,
i encara busco el moment de redimir-me. La primera experiència, si és feta de qualsevol manera, con-
tra la pròpia voluntat i sense l’obtenció de plaer, pot acabar condicionant la sensibilitat futura.

J

Un trauma feliçment superat
ESTEVE SOLER  Comediògraf i crític cinematogràfic

e d’admetre que un dels primers contactes que vaig tenir
amb la dansa va ser traumàtic. Va marcar per sempre la

meva percepció d’aquesta noble art escènica durant una
excursió escolar. Potser us sonarà la situació: una balla-
rina clàssica balla El llac dels cignes al costat d’un grup
de nois amb malles. Fins aquí cap problema, però quan
comencem a observar el paquet dels xicots, la situa-
ció es desgavella. Grans, molt grans –Oh, Déu
meu!–, desmesuradament grans. Com pot ser
això possible? És natural o algun tipus de prò-
tesi? Què tenen a veure els pobres cignes
amb tot aquest desplegament genital?

La imatge va provocar que encara avui
no pugui evitar una erecció cada cop que
escolto Txaikovski. Però el trauma no consis-
tia en això, sinó en el xoc entre un element
humorístic i un context summament seriós, innecessàriament seriós. Als meus ulls d’infant, la dansa
es va convertir en avorrida i pretensiosa, un tòpic que cap dels meus mestres es va encarregar de
corregir. De vegades em fa la sensació que, en una convenció de professors, l’estament en ple es va
proposar enfonsar en la misèria la dansa, la poesia i el sistema decimal. La responsable de canviar la
meva opinió va ser, molts anys després, l’obra de Sol Picó Bésame el cactus, capaç de fer-me enten-
dre que la dansa admetia l’humor amb la mateixa capacitat que qualsevol altra disciplina artística.

No puc evitar veure créixer un enorme i agraït somriure cada cop que contemplo un dels espec-
tacles de Sol Picó. I, sí, allò de Txaikovski també és cert.

H

La dansa és el cos
FRANCESC FOGUET  Assagista teatral i professor de la UAB

a dansa és el cos –o els cossos– en moviment. La dansa, per més espiritual que sigui o preten-
gui ser, és el triomf dionisíac del cos i de la carn. Quintaessència de l’acció, en la dansa, el cos

–els cossos– parlen sense dir res. Comuniquen amb el moviment extrem o mínim. Quan els ballarins
parlen, sovint la vessen. Les seves paraules sonaran falses, si entonen frívols transcendentalismes fins
a traspassar amb escreix el llindar del ridícul. No cal. La dansa, com Charlot, parla millor sense parau-
les. Dels espectacles de dansa, la meva mirada neòfita es deixa fascinar especialment pels cossos,
en plural, però que són la suma de singularitats, que topen, s’agrupen, se separen i, sobretot, exul-
ten en un gestus èpic: cos amb cos fent pinya en moviment i horitzons compartits. M’agrada, també,
la lleugeresa poètica, eclèctica, camaleònica de les coreografies que combinen solos, duos, trios,
etc., pluralitats pautades, lliures, en una successió de metàfores que defineixen, de manera precària,
la condició humana o inhumana del nostre temps. 

Si la dansa t’atrapa, amb el seu ritual ancestral, et fa prendre consciència de la potencialitat del
cos: et plauria de ballar, d’imitar l’aparent facilitat dels ballarins. És un miratge ingenu, és clar, perquè
el cos urbà no flota en l’aire com la pell dels ballarins, entrenats en una feina metòdica i dura de des-
inhibició de les resistències. De resultes d’aquesta cura pel cos, els ballarins són capaços de crear
aquesta alada bellesa que anomenem dansa i que flueix com per art de màgia. Antídot a l’atròfia del
cos, la dansa desemmascara la nostra animalitat somorta, trista, sepultada per la moda i la por. La
dansa incita a l’instint del moviment vital, a l’esforç que vetlla per la nostra dimensió corporal, huma-
na. La dansa contemporània –una altra de les seves virtuts– degluteix influències artístiques diverses,
les assimila de vegades caòticament. A voltes, tanmateix, es tanca cap endins, en codis secrets, ini-
ciàtics, que glacen els cossos en formalismes buits i pseudointel·lectualismes irrisoris. Gosaria dema-
nar a les dones i els homes de dansa que, si us plau, s’obrin festivament cap enfora perquè tots els
mortals puguem retrobar el cos i el moviment alliberats, símbols inequívocs de la vida. 

L

A B C DeDansa 
(pas de paraules en joc)
MIREIA ZANTOP Artista plàstica

2 3 Qua? tre Dimensions, en diuen sons...
Doncs re mi fa solo si lenci. Lent, sí, intens d'intenció que vol i vola, es posa 

–en posició i possessió– a composar postures sense compostura.
Reflex de reflexió 
dans(e) un temps, dans(a) un espai, el just,
que ens endinsa... endeDanses i endeHores!
Dóna voltes i revolta, assalta a salts i més alts fins que 
més o menys m'ensenya
un pas? No pas.
Pas a pas, pas-alt-pas, passe-par-tout, tutú, tururú, passa per mi, pas a dos, ens passa a tots,
de passada, passa de llarg. Que passarà? Si no és developé present, és passat: passé. 
Pas de problem.

D'acord! Acords d'harmonia a presència, pressento ciència de consciència. ¡Paciència!
Acords de cor a coratge, color de cor ¡eo! i grafies
del cos. I com tal, com cal, cal·ligrafia: traç(a) i taca
de cap a peus, al peu del canó, al peu de la lletra i entre línies,
tantes com horitzons... que s'allunyen quan t'hi atanses.
Tot es veu. És veu pròpia, veu 'a capella' i a pèl. Pèl i ploma de l'art que mou l'aire, s'enlaira
i aterra: fa por, plor i plaer. Fa la revolució. Evolució d'art primitiu a clàssic i abstracte.
D'això es tracta: d'art i assaig. I tant! Tant com d'art i part.
Punt i apart.

(de puntetes suspensives... un sospir, un respir) 

1

                                               



i el nom és arquetip de la cosa, dansa la paraula dansa? I què reduïm a ser només dansa si, de fet, tot el que
ens envolta dansa? Dansen amunt i avall les lletres d’aquest text mentre s’escriuen. Ballen, unint-

se i tornant-se a deixar, les línies de la sintaxi que creen. Harmònicament dansen les paraules en els
hexàmetres de Virgili. Balla concèntricament, a imitació universal, la llum en la foscor d’un Salt de Plens.
Dansen quànticament les pedres juganeres de Borges en Tigres Azules. Es mouen els números a la
Càbala, conscients de ser un i tots alhora. Ballen els dits cercant màgia en les notes del piano...

No serà que anomenem dansa tan sols a un fragment d’aquesta dansa global, com si l’encap-
suléssim per poder ser interpretada per miops? Només cercant bellesa, esporàdicament m’hi apro-
ximo. I ho faig sense prejudicis, sense intel·lectualitats, sense coneixements tècnics i amb l’únic filtre
crític de requerir-hi emoció. He vist algunes coses extraordinàries, però en la majoria dels casos m’hi
avorreixo (per què els espectacles són tan llargs?), no acabo d’entendre el que volen dir-me amb la seva a vegades visió
apocalíptica de la vida (pel que veig això de ser feliç és cada cop més estrany), sovint acompanyats amb músiques que
inciten al suïcidi. Aleshores el meu cap comença a teoritzar sobre els problemes d’infància del coreògraf, per acabar
mirant com amb tota naturalitat es mou la noia del seient de davant. En aquest món tan endogàmic aniria molt bé
obrir-hi finestres, ventilar-lo i canviar la frustració per la bellesa. Menys teoria i més geni.

I quan surto miro encuriosit al meu voltant per veure com tot dansa...
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Moverse como niños
ARMONÍA RODRÍGUEZ Escriptora i directora teatral

iempre he admirado, incluso envidiado, a aquellas personas que, en sí mismas, contienen el ins-
trumento del Arte: cantantes, bailarines... incluso actores, aunque estos últimos, en la

mayoría de las ocasiones, exceptuando los mimos, necesitan de la apoyatura de un texto.
Quizás pudiera añadirse aquí a personas que cultivan otras disciplinas como la gimna-
sia, el contorsionismo o demás manifestaciones del circo... Puede, no lo
sé con certeza, pero el canto y la danza es lo que más ha centrado mi
atención. ¡Qué satisfacción tan grande debe representar que, con
parte de tu cuerpo, sin necesitar de ningún otro artilugio –como lo
necesitaría una persona que se dedicara a la pintura, por ejemplo, o a
la escultura, o a cualquier otra rama artística– puedas emitir y expre-
sar sonidos y gestos tan maravillosos capaces de emocionar a otros,
transmitiendo sensaciones, estados de ánimo, conflictos, quejas...!
¡Qué placer, también, cuestionar las leyes de la gravedad en esa lucha
persistente que representa la danza queriendo, y logrando, escapar
de la atracción del suelo, de eso que llamamos tierra firme... El cuer-
po ¡ah, el cuerpo, que maravilloso instrumento! Dominarlo es conocer-
lo, y conocerlo es amarlo.

En un tiempo en que, en mi condición de directora del
Departamento de las Artes Escénicas del Ayuntamiento de Badalona,
hube de ocuparme de programar espectáculos en esa ciudad, muchos
de ellos eran de danza, en unos momentos, justamente, en que esas
compañías tenían muchas dificultades en dar salida a sus espectáculos
y encontrar, más o menos, unos circuitos estables. Fue entonces cuan-
do me aficioné a esta disciplina con entusiasmo y aprendí a valorar los
esfuerzos que los bailarines tenían que realizar y no solo contra la ley de la
gravedad. Sus saltos, sus encuentros y desencuentros, sus evoluciones en
el espacio me fascinaban de la misma manera que siempre me han fasci-
nados las aparentemente inútiles cabriolas de los niños pequeños sin nin-
gún objetivo concreto. Sólo porque sí, por el mero placer de moverse con
un ritmo que ellos mismos van creando de forma espontánea saltando,
de medio lado, de una pierna a la otra y dejando a la pura inercia el
movimiento de los brazos. Y da la sensación de que no necesitan nada
más: ni música, ni espacios escénicos determinados... Simplemente
son felices.

Hoy, sigo siendo una gran aficionada a la danza y no hago distincio-
nes valorativas de unos estilos a otros. ¡El cuerpo! ¡Otra vez el cuerpo y sus
maravillosas posibilidades!

S

El ball, fruita prohibida
VÍCTOR MORA Escriptor, autor d’Els plàtans de Barcelona i creador del Capitán Trueno

om als darrers anys quaranta... Al carrer Pere Quart, al Poble Nou, ja ho veus, un barri encara més
pobre i trist que amb l’entrada del feixisme a Barcelona, feia ben poc. Hi havia uns tramvies, vin-
guts de l’Alemanya en guerra (a l’España de Franco tothom havia d’anar-hi a favor, si no, pobre

d’ell!). En deien «tanques». La gent s’hi amuntegava de mala manera, penjada com fos. I els apre-
nentets d’alguna cosa, com jo, procuràvem que no ens atrapés el cobrador i ja no diguem l’ins-

pector...
El cas era no pagar, és clar!

La guerra civil havia durat TRES ANYS.
Nosaltres baixàvem davant de la Cooperativa, no gens lluny d’un cafè on hi havia

ball els dissabtes a la nit i els diumenges. Havíem tornat de França, on aleshores
manava el Maréchal Pétain, després de caure la République Francaise i la semiocupa-
ció alemanya que en va seguir. Havien estat els temps de l’État Fançais. Ja s’havia
acabat allò de la Liberté, Egalité, Fraternité. Per a mi havia començat el menjar fari-
netes, i el pa groc i dur de l’Auxilio Social... 

Després d’haver mort el meu pare refugiat a Franca, en tornar a España amb la
meva mare, ens havien negat –com a càstig per rojos– la Cartilla de Racionamiento
i tot ho havíem de comprar d’estraperlo (una paraula nova per a mi), cosa que des-
pertà –com és fàcil de comprendre– la meva gran simpatia envers el nou règim
espanyol, que a més a més s’anunciava als tramvies, als llocs de seure, amb fra-
ses com «Si eres español, habla español», «aquí se habla la lengua del Imperio», i
etc., frases de desconeguts, per a mi aleshores, com un tal José Antonio que es

veu que havia dit: «Somos los gallos de marzo que cantan las primaveras de las nue-
vas Españas». O també d’un tal Raimundo Fernández-Cuesta, que havia dit: «Ni bes-

tias ni ángeles: hombres».
Molt d’hora es despertaren en mi, entre altres coses, les ganes d’anar al ball, més

per xafardejar que per altra cosa, i vaig trobar alhora les ganes d’escriure contes amar-
gants, mes aviat també plens de coses que sentia dir als xaves del Poble Nou, tirant
cap a la França Xica, com «arrambar l´àpit» (per dir-ne d’acostar-se o acostar segons
què a la noia durant el ball), coses que un noiet vingut de França trobava «vulgars» i
«se’n donava de menos». 

Al ball també es deien frases com «nena, vol ballar (segons la cara que feia) o...
merda?» I també: «Ep, sogra, si em deixa la filla li pago l’enterro».

La mare i jo anàvem per Barcelona, sempre enraonant juntets, en aquella España
de Franco plena de tipus disposats a dir-te: «¡No sabe usted con quien habla!»

I un dia se’m va ocórrer tot d’una:
—Mama, quan enraonem tu i jo, per què ho fem sempre tan baixet?

Tot eren miques, com les farinetes. Parlar, ballar... tot eren fruites prohibides.

S

Frustració per bellesa
DOMÈNEC ÒRRIT Grafista

S

Foto: X.S.
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Un teatre sense text?
ANTONI BUESO Escenògraf i professor de la URL

na tarda de principis de desembre del 1989, em vaig trobar enfonsat en una incòmoda butaca,
a la tercera galeria de la sala del teatre d’òpera de Wuppertal, veient –sense permís– un assaig

de Palermo, Palermo, dirigit per la coreògrafa Pina Bausch.
El camí que vaig haver de recórrer fins a clavar-me en aquella butaca havia estat llarg. Va comen-

çar el novembre de 1985, quan vaig assistir en el Mercat de les Flors a l’espectacle 1980, del
Tanztheater Wuppertal, on en comptes de dansa em vaig trobar, torbat, amb el tipus de teatre que
m’agrada: una interpretació basada en el cos i en l’acció, un espectacle on l’espai i els objectes, el
vestuari i la llum, parlaven alhora i en el mateix idioma que els actors (o potser ballarins). Un teatre
sense text? Bé, els ballarins també parlaven, però el text era un element més, en absolut dominant,
que dialogava amb la resta.

La dansa duu molt de temps empentant el teatre. Sense remuntar-nos al seu origen, que molts
situem en les danses tribals, només cal donar una ullada als inicis del segle passat per trobar una
munió d’ocasions en què la dansa li ha tret les teranyines. Adolphe Appia fa els seus millors projec-
tes, els «espais rítmics», seduït pels exercicis de gimnàstica rítmica i el sistema eurítmic d’Émile
Jacques-Dalcroze; a París, la ballarina ianqui Loïe Fuller embadaleix la gent de teatre que poblava els
cabarets, mostrant-los com treure expressivitat a la llum, condemnada en el teatre anterior al paper
passiu de deixar veure; per tota Europa els Ballets Russos de Diaghilev –però, també, els Ballets
Süecs de Rudolph de Marées– van acostumar els grans públics als nous llenguatges de l’espectacle
que les avantguardes maldaven per introduir en el teatre: Picasso i Miró, però també Léger i Picabia,
van revolucionar el món de l’espectacle de la mà de la dansa.

Però potser no em calia anar tant lluny i ensopir-me en una butaca: a Verges, a l’Empordà, cada any
podem gaudir de les arrels del teatre en la dansa de la mort. Llàstima que sigui un teatre sense text! O no.

U

Balls, ballets i barretines
RAMON FONTDEVILA i SUBIRANA 
Director del Centre de Promoció de la Cultura Popular i Tradicional Catalana

ot i aquell tòpic que ens fa eixuts de mena (que si els catalans no cantem, que si ballem encarca-
rats, que si ens costa tant de riure...) el cert és que a ballar sempre hi hem tingut tirada. I aquest

ballar ha servit, com a tot arreu, per aplegar gent i manifestar un cert goig de viure –i de passada apa-
rellar minyons amb minyones, que per això servien els aplecs i balls de festa major. Vull dir amb això
que ballar, amb barretina o sense, sempre ha valgut la pena i té la virtut d’encomanar-se, de fer festa,
d’aplegar persones i compartir espais.

Tot amb tot, d’ençà el segle XIX i el moviment de la Renaixença, l’interès per la nostra cultura popu-
lar en féu matèria d’estudi i fixació. El resultat ha estat una folklorització de les danses i balls populars,
fins a substituir les antigues fórmules de transmissió oral. I en aquest procés, fins podria admetre que a
vegades s’ha imposat una voluntat moralitzant, com si el ball rodó a la plaça –en la seva austeritat–
quedés lliure dels estigmes del ball de sala, aquelles boîtes dels seixanta, les discoteques... 

El ball és ball, és música i moviment compartit. I jo mateix, que no tinc cap flaca a ballar –sempre
he estat mal ballador i encara quan ho he fet ha estat per indicació o disciplina–, els he de confessar
que encara conservo el record tendríssim de les caramelles, cofat amb barretina, una criatura que
ballava el cercolet i la tirotitaina a masies i barris de Rajadell. No els vull pas enganyar, no vaig ni arri-
bar a formar part del grup de bastoners, però encara m’enrojolo quan penso amb les meves parelles
d’infantesa, unes noies que –totes– sempre les vaig trobar guapíssimes. Per anar al gra, talment les
sardanes, no sé si poc o molt primitives: jo hi vaig arribar per tal com m’agradaven les noies que balla-
ven, i aleshores ja no m’agradaven totes ni per igual. És aleshores que s’aprenen els curts i llargs i hi
poses l’aire. Tota la resta, en fi, són adjectius i tòpics... que no ens han d’estalviar el goig de la dansa
i el ball. Que és com dir el goig de viure.

T

D-dansa
SÍLVIA BROSSA i MARÍ 

-dansa és una petita droga recomanada a tot públic. A esto-
nes, sembla clandestina, però qui s’ha atrevit a provar-la

generalment repeteix.
A alguns els entra per a la vista. Hi ha qui queda impressio-

nat pel virtuosisme i l’estètica i hi ha qui es deixa seduir per la
subtilesa de la seva comunicació corpòria, cas que l’experiència
hagi estat bona, quan s’ha pogut deixar endur per la imaginació
i pel circ enigmàtic d’associacions que contenen els milers de
gestos amb què es presenta cada dosi. A altres, pot haver estat
la sensibilització auditiva el que els ha portat a fer-la córrer per
l’esquelet i moure’s a to amb els ritmes més variats.

Els que l’hem experimentada frec a frec amb el propi cos,
l’hem pogut sentir circular a través de les nostres venes, muscles
i articulacions fins a alliberar-la per les nostres extremitats, tot
projectant a l’espai una infinitud de moviment sense pausa. Per
al professional, és una droga enigmàtica que forma part de la
seva filosofia de vida, una expressió comunicativa, que pot tenir-
lo enganxat hores i hores, mentre busca una sensació de movi-
ment més concreta, més perfecta, més visceral: la gestualitat
ideal per al que vol transmetre en aquell moment.

Petits i joves, de mitjana i de tercera edat, tothom pot gaudir-
ne d’una manera o altra. Plenament agradable, no distingeix
edats. I, mentre les dosis siguin les justes, garanteix una expe-
riència única, alegra, divertida i entusiasta amb el propi cos. És
altament revitalitzant i rejovenidora. ¿Com pot ser per a tants,
doncs, una perfecta desconeguda, fins al punt de mirar-se-la
amb pudor, amb por a no entendre-la, a no sentir-la o a sentir-
se’n marginats?

És permesa, és recomanable, és molt agradable. Només és
una droga perquè sembla prohibida. Un cop presa, de contrain-
dicació no en té cap ni una.

Però si es prova crea addicció, això sí.

D

La habitación de mi madre
MARCOS MORA 

erían ya pasadas las siete de la tarde cuando de repente oí un golpe de ventana. El golpe venía de la habitación de mi madre.
Para mí esa siempre había sido la habitación de mi madre aunque ella no durmiera allí y no fuera exactamente la suya. Una

habitación que ella procuró siempre mantener cerrada. Nunca me prohibió la entrada pero yo sabía que lo que había detrás de
esa puerta era sólo de ella.

Bajé las escaleras y me dirigí a la habitación. Con una mano entorné la puerta mientras la otra se apoyaba en la moldura como
quien se apoya frágilmente en una estatua. Detenido en la entrada memoricé hábilmente la disposición de los objetos por si movía
alguno. Unos cortos pasos me situaron en el centro de la habitación. Esa tarde mi madre se había dejado la ventana abierta y la luz
que se filtraba por la cortina iluminaba la estancia, lo que me permitió alcanzar la silla sin tropezar con nada. Una librería repleta de
libros, un armario junto a una cómoda, un perchero de pie, pequeños joyeros sobre el tocador, algún cuadro, un espejo ovalado y
una lámpara apoyada sobre una de las mesitas. Sentado en la silla tenía la sensación de que cada cosa parecía saber cuál era su
sitio. De repente el viento se coló por la ventana y deslizó con suavidad unos finos papeles que dormían sobre el escritorio. Al reco-
gerlos, bajo una alfombra que había junto a la cama, pude ver como sobresalía el borde blanco de una pequeña fotografía agrietada
por el paso del tiempo. Una mujer, mi madre, sonreía agarrada del brazo de un hombre. Parecían estar frente a las puertas de un tea-
tro. Sobre la foto, escrito a mano, podía leerse: Claude, París 1953. Ella vestía un traje largo y calzaba unas zapatillas que le abraza-
ban el empeine con un lazo. La foto me hizo mirar debajo de la cama. De la oscuridad se asomaban varias cajas de cartón. Me senté
en el suelo cerca de una de ellas. Miré a la puerta unos segundos y hundí la mano en la caja. Fotos desordenadas, algunas postales
y, en el fondo, un vestido envuelto en papel de seda y unas zapatillas de ballet viejas, entumecidas por el desuso. Cuidadosamente
desdoblé el vestido que había perdido su color original y desprendía un olor rancio. Lo apoyé sobre mis rodillas. 

Nunca me habló de ese París, pensé, mientras repasaba el borde de la tela, del París de las fotos que escondía bajo la cama.
Yo nunca le pregunté.

Fue entonces cuando mi madre entró en la habitación, como si otro soplo de viento se colara en el dormitorio. Se detuvo en la
puerta. Sobre mis rodillas todavía reposaba el vestido y en la mano sostenía la foto. No quise esconderme de lo que estaba haciendo.
Ella se acercó muy despacio fijando su mirada en mis manos. Le acerqué la foto y la cogió con mucho cuidado. Parecía que nunca
antes la hubiese visto, suspiró unos segundos y la devolvió a la caja. No hice preguntas. Me cogió de la mano y me puse de pie. 

—¿Sabes? –me dijo mientras avanzábamos hacia la puerta–, la danza ha sido mi vida, París me la enseñó y yo la descubrí.
Cuando llegué a España y te tuve, quise retener lo que la danza me había despertado, quise guardarlo, esconderlo. La danza es
una confidencia que se esconde detrás de nosotros y que hay que descubrir. Siempre que entro en esta habitación me acuerdo
de ella y del París que me la entregó. Todavía pienso que aquí dentro las cosas continúan bailando, movidas no siempre por los
recuerdos. 

Caminamos en silencio hasta la cocina pero yo seguía pensando en la habitación de mi madre. Allí dentro, todo se conserva-
ría igual, sus recuerdos continuarían flotando, como cuando el aire levanta algo del suelo y luego lo deja caer en una leve danza.

S
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Habitar-se o evitar-se
ISABEL VEGA Arquitecta

egons els diccionaris HABITAR és
viure, ocupar habitualment un

lloc. Segurament el primer lloc que
ocupem i l’últim, sense deixar d’estar
mai dins seu, és el propi cos.

Aquest cos és una arquitectura
primigènia amb una estructura de
suport, un sistema muscular que ens
permet uns moviments, i un material
envolvent que és la pell i regula la nos-
tra relació amb el medi que ens envol-
ta. Com ens passa amb la casa,
aquesta arquitectura, que té trets
comuns per a tothom, es diferencia
de totes les altres perquè és la nostra
i només nostra. Totes les cases són
diferents com tots els cossos ho són.
Sovint ens identifiquem amb casa
nostra, cerquem allò que ens agrada
per omplir-la i trobem un lloc per a
cada cosa. Sabem, però, que cal
conèixer primer l’espai que volem
ocupar perquè segurament així en
traurem més partit. Tots fem una mica
d’arquitectes de casa nostra.

La dansa ens permet fer amb el nostre cos el que fem amb casa nostra. Amb la dansa podem
explorar els nostres límits físics i conèixer millor aquest espai que no hem triat i que ens ve implícit
des de bon principi. Perquè, amb aquest coneixement del propi cos també en trauríem més partit,
no? Al marge de la introspecció, ballar també ens relaciona amb els altres i amb l’espai que ens
envolta, és una forma d’expressió, un llenguatge que tenim per explicar qui som. Moltes vegades
no ballem per por: por a no fer-ho bé, por a què diran, por a ser diferent o a sentir-se diferent. Ens
estem evitant.

Segons els diccionaris EVITAR és intentar evadir-se o escapar-se d’alguna situació, procurar no
trobar algú, defugir el seu tracte. Quan no ballem estem fugint de nosaltres mateixos, com procurant
no trobar-nos, ens evitem en lloc d’habitar-nos plenament. No hauríem de tenir por. La por ens fa
esclaus i hem de ser lliures. Tots podem expressar-nos tal com som mitjançant la dansa: sobretot
amb la contemporània, on totes les formes d’expressió hi tenen cabuda. La teva també. Tu també.

Així, tu t’habites o t’evites? Sigues lliure, no tinguis por i balla.

S

La dansa és un estar tot junt
CLAUDIA GALHO Assagista i crítica de dansa portuguesa, aquest mes a Barcelona

is intèrprets es troben asseguts en fila, a l’escenari, davant del públic. Al llarg d’una hora parlen,
gesticulen, sense moure’s del lloc. Les veus esdevenen diferents melodies, que transformen el

cos de les paraules en càntics més abstractes o en sons d’animals. A vegades canvien de cadira,
parlen directament a l’espectador, són meticulosos en l’expressiu moviment dels dits, de la mirada,
en la posició del cos i els braços... «No hi ha dansa», es queixen alguns. És la nova obra de la por-
tuguesa Vera Mantero. El títol el va buscar en un poema de Herberto Helder: Fins que Déu és des-
truït per l’extrem exercici de la bellesa. Doncs bé, la dansa avui, quan la dansa és art, és precisament
aquesta obra. La dansa és l’exercici de la imaginació poètica del cos de la paraula, del cos de la veu,
del cos del treball de llums, del cos a l’escenari i del cos al pati de butaques. La dansa avui és totes
aquestes possibilitats de cossos que celebren la seva fusió. El moviment que s’hi esbossa pot ser
molt concret i mostrar la seva expressió més convencional, estètica i contemplativa, o pot ser sug-
gestiu, poètic o filosòfic. Aquesta manera d’entendre el moviment és molt més àmplia, rica i interes-
sant. La dansa és poesia en escena quan té lloc sense l’obstacle dels formalismes acadèmics, lliure
fins i tot per ser, en tota la seva complexitat, angoixa i ambigüitat.

La dansa serà sempre un cos en un temps i en un espai. Però podem i hem de discutir què és
aquest cos, aquest temps i aquest espai. I els sis intèrprets de Vera Mantero, amb ella inclosa, dan-
sen meravellosament, si entenem la dansa des d’aquesta múltiple dimensió de l’art: expressen el gest
afectiu, el que es fa conèixer sense reserves en
una proximitat commovedora i generosa; i ho fan
tot tocant la poesia delicada d’existir, entremig de
la respiració de les ombres, dels detalls, molt a
prop de l’invisible; i ho fan, encara, amb el virtuo-
sisme de qui domina les tècniques del moviment
i les seves metamorfosis, perquè ja sabem des
del postmodernisme que el cos sencer és sem-
pre moviment, en la sang que corre per les venes,
en la respiració per imperceptible que sembli, en
la vulnerabilitat dels sospirs i els desitjos.

La dansa és aquest ajuntar-ho tot. La dansa
és un espai de resistència a la vida prefixada, un
espai en què l’autor de la poesia i del moviment
tant és el coreògraf i l’intèrpret com també l’es-
pectador. La dansa és un ajuntar-ho tot que pro-
posa una proximitat per a la qual no sempre
estem preparats. És hora de reconèixer en un
murmuri o en una mirada el moviment perpetu de
la poesia de la condició humana. Això és la
dansa. (traducció: J. N.)

S
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Incertesa i professionalitat
JOSEP AZNAR Fotògraf

profito aquesta oportunitat per homenatjar els ballarins, per l’esforç, la disciplina i la precisió que
necessiten. Podria explicar una anècdota amb sang: la d’una ballarina que, a l’assaig general, just

abans de començar, li cau un extintor al peu i li trenca un dit. El fort no és que continués ballant a
l’assaig amb un simple esparadrap embenant-li la lesió, sinó que amb anestèsia local, antibiòtic i
antiinflamatori va resistir les quatre actuacions de dijous a diumenge. Això de la dansa és dur. I com
que, de fet, no crec que ningú hagi de prendre exemple de quotes masoquistes com aquesta, exem-
plificaré la disciplina i el control de la professió amb una anècdota amb aigua. Fa més net.

Em truca una companyia catalana coneguda per encarregar-me un cartell promocional. Les con-
dicions semblaven fetes expressament perquè la model s’hi impliqués poc: a) resulta que a la ballari-
na, la Sandrine Rouet, no se li podia
veure la cara perquè a l’obra hi havia
doble càsting i el cartell havia de valer
per a les dues Carmen; b) la noia calia
que ballés per a la càmera mentre li
abocaven damunt el doll d’aigua d’un
dipòsit que, a sobre, ens ho feia més
complicat pel que implicava de comp-
te enrere: un cop engegat, només
teníem tres minuts i no hi havia sego-
na oportunitat; i c) com que era des-
prés d’una representació, als tècnics
els va venir la pressa i, com que tam-
poc hi podríem estar gaire estona
quan engeguessin l’aigua, mentres-
tant anaven per feina i començaven a
desmuntar els focus, fora d’un de late-
ral. Difícil. Però, més que tot això, el
que em feia donar-ho per perdut era
pensar quina podia ser l’entrega d’una
persona de qui després ni tan sols es
veuria la cara. I, si tant li fumia, com
donaria el dramatisme de la Carmen?
Doncs, ho va fer: la ballarina era una
professional, va dansar contra rellotge,
i hi va posar tant de si com perquè tots
tres minuts valguessin. El resultat va
satisfer client i públic.

A vegades els millors resultats sor-
geixen de moments de gran incertesa.
Així és la dansa.

A

La muñeca de trapo
TULIA GUISADO Professora de literatura a secundària

uando era niña hacía ballet. Uno de los ejercicios diarios era muy duro: «la muñeca de trapo».
Consiste en sentarse en el suelo con la espalda recta y las piernas estiradas formando un ángu-

lo. Todas las niñas nos poníamos en fila de pie y luego, una a una, nos sentábamos frente a la pro-
fesora, sentada también en el suelo, que nos daba las manos y nos las cogía fuerte y, colocando sus
pies en la parte interior de nuestros tobillos infantiles, presionaba hacia fuera, de manera que si nos
atraía de las manos hacia ella, nuestras piernas se iban abriendo cada vez más a la vez que el torso
iba hacia delante. Teníamos que tocar con el pecho en el suelo y mantenernos así medio minuto. La
profesora contaba los segundos, y a veces la lógica matemática desaparecía incomprensiblemente
para nuestro sufrimiento. El medio minuto se convertía en un minuto, o dos. Dependía de lo flexible,
lo dócil y obediente que
fueras. Era un suplicio
estar al límite de tus fuer-
zas, pero era peor no
saber cuándo el dolor iba
a terminar. Éramos niñas,
podíamos tener una idea
clara de lo necesario que
era tener el cuerpo hecho
para el aguante, pero no
la mente. Mientras, con
los ojos cerrados, apre-
tando los labios, oíamos
la voz que contaba des-
pacio un ... dos ... tres ...
quatre ... Éste era sólo
uno de los ejercicios de
estiramiento, y lo recuer-
do como el peor porque
estabas solo como siem-
pre, pero intervenía otra
persona que llegaba a
donde tú no llegabas,
para forzarte al máximo
los músculos y los tendo-
nes, para obligarte a decir «sí» cuando tu cuerpo decía «no»; para demostrarte que no es el cuerpo
el que se niega, sino la voz. Nosotras de trapo, dejábamos de ser dueñas de nuestros límites, como
si algún día nos pertenecieran. En el suelo, habiendo ya traspasado esa frontera del dolor intenso en
la que ya no te duele nada pero sabes que algo va mal, cuando creíamos que ya no podíamos esti-
rarnos más sin llegar a perder el conocimiento: sí, sí se podía más. 

Ahora ya no hago ballet, pero los ejercicios de estiramiento, cada día, siguen siendo los peores.

C

Foto: X.S.

          



EL DIA D
Associació de Professionals de la Dansa de CatalunyaD 19

  



www.dansacat.org D

Si els veus ballar,
sentiràs com ells.

ens movem junts
nos movemos juntos
we move together

Aquesta publicació ha estat possible gràcies a un esforç
col·lectiu del sector de la dansa per donar a conèixer 
el seu art a  la societat. A tots els qui heu col·laborat 
i també a tots els qui treballeu per fer crèixer la dansa 
a Catalunya, gràcies.

APdC - Associació de Professionals 
de la dansa a Catalunya
www.dansacat.org

Organitza Patrocinador

Amb el suport de

Col·laboradors

Col·laboradors en xarxa
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