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A l’ensenyament 
falten eines per 

treballar la gestió 
emocional, la 

part sensible de 
l’ésser humà. 

Ballant trobem 
camins alternatius 

d’aprenentatge.

Creadora de Sudansa 
l’any 2006, Lynda Miguel 

és la formigueta que 
no para, que es fica en 
racons impensables i 

fa construccions mera-
velloses que ajuden a 
entendre la força del 

col·lectiu i la màgia de 
l’art. Ja hi han passat 

més de 6.000 alumnes.  

El primer projecte de Sudansa fou 
a l’Hospital de Bellvitge.
Hi vam fer una residència artística 
durant 9 mesos, amb Ana Eulate i 
Constanza Brncic, seguint la idea de 
democràcia cultural: l’art com a bé 
públic, en el que tothom hi té ac-
cés. Sudansa vol inventar camins per 
relacionar la creació contemporània 
amb la societat. Als teatres no hi arriba 
tothom. En canvi, a l’hospital, la gent 
hi va sense pensar que s’hi pot trobar 
poesia, quan la poesia ha d’estar arreu 
i sempre, perquè ens ajuda a viure 
millor. I no parlo d’art-teràpia, això no 
m’interessa. 

I d’allà vau passar a l’escola. 
Volíem inserir-nos en una altra ins-
titució, i l’educativa, la que forma 
l’individu, és vital que contingui creació 
artística. 

A França això està molt més as-
similat que aquí.
Allà l’educació artística es va plan-
tejar als anys 80 des de les institucions 
polítiques. Quan vaig arribar a Cata-
lunya tan sols hi havia els gèrmens 
d’aquesta educació artística en dansa 
contemporània des del Mercat de les 
Flors i a l’IMEB. No em va costar gens 
convèncer els directors d’escoles. Amb 
els polítics va ser més difícil. 

Què en valoren a les escoles? 
Em diuen que és un luxe poder-nos 
acollir. Els falten eines per treballar la 
gestió emocional, la part sensible de 
l’ésser humà, que és el que treballem 
amb la dansa. 

L’exemple francès, és totalment 
traslladable aquí? 
Marcelle Bonjour, fundadora de Danse 
au Coeur i qui va posar la llavor per 
el Centre Nacional de recursos pe-
dagògics i artístics per a l’educació 
artística i cultural amb dansa, conjun-
tament amb el CND, i els coreògrafs 
Odile Duboc, Françoise Dupuy, Daniel 
Larrieu… referents de la dansa con-
temporània dels 80, em van transme-
tre les raons de posar un artista dins 
l’escola. L’educació artística i cultural 
passa per trobar-se amb la seva ma-
nera de pensar i de relacionar-se 

amb el món, acostant-nos al procés 
de creació i construcció coreogràfica. 
Però aquí existeix una realitat institu-
cional i una organització del currícu-
lum escolar que és amb el que he de 
composar.

I els coreògrafs i ballarins d’aquí?
Els coreògrafs catalans van entendre 
molt bé el que els proposava i junts 
hem anat construint una reflexió i una 
metodologia de treball. Són coreògrafs 
professionals que porten una activitat 
de creació coreogràfica. No són només 
ballarins. Això és fonamental perquè la 
creació és la base de la transmissió. 

No tenen formació específica?
Sudansa és la història d’un encontre 
entre un artista  -que pot ser verge en 
educació- i un tutor. Els dos aprendran, 
l’un de l’altre, i el projecte es constru-
irà conjuntament. A més, tenen entre 
mans els ballarins perfectes, que 
són els nens. Cadascun amb la seva 
pròpia arqueologia corporal, gestuali-
tat familiar i orgànica... són una font 
d’inspiració increïble. L’artista treballa 
aquesta matèria des de cada nen, des 
de la seva energia i la dinàmica del 
grup. És com la infusió d’una matèria 
que es revela. El treball de l’artista és la 
sublimació del real.  

Quin és el paper del mestre? 
Ell és qui aporta la part pedagògica i el 
seu desig és clau. La metodologia es 
construeix de bell nou cada vegada, en-
tre artista i professor, de manera que 
pugui treballar autònomament amb els 
alumnes. 

És una activitat avaluable des del 
sistema escolar?
Nosaltres no avaluem res. Donem 
eines al mestre per treballar millor el 
currículum escolar. Ballant trobem 
camins alternatius d’aprenentatge. El 
pont el fa el mestre.

I ara, quin és el proper pas?
Que es prengui consciència que la 
dansa és fonamental per a la institució 
educativa i el desenvolupament 
del nen, i que aquesta convicció es 
tradueixi en un projecte conjunt 
entre el departament de cultura i el 
d’ensenyament. 

Per Bàrbara 
Raubert


