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L’Animal a 
l’esquena

L’associacionisme és 
molt necessari. És 
un lloc des d’on fer 

força per reivindicar 
els drets de la nostra 
professió i fer que es 
respecti i dignifiqui. 

El seu carisma i saviesa 
és el d’unes persones 

que saben mirar el món 
des de diferents angles. 

Pep Ramis i Maria 
Muñoz han consolidat 

un moviment físic ric en 
mixtures i poesia que els 

ha dut a estrenar més 
de 25 espectacles amb 
la seva companyia Mal 
Pelo, i a obrir L’Animal 
a l’esquena, un espai 

d’intercanvi d’energies 
i emocions mereixedor 

del Premi Dansacat 2017 
de l’APdC.

L’Animal a l’esquena ha guanyat 
el Premi Dansacat 2017, per 
vosaltres què significa aquest 
guardó? 
Que siguin els companys de pro-
fessió els qui valorin la nostra feina 
és un honor i estem molt contents.

Un dels motius d’aquest premi 
ha estat “Per la trajectòria i 
capacitat per a resistir”. On 
radica el vostre secret, tenint en 
compte que també sou ballarins, 
coreògrafs, dirigiu una compa-
nyia i teniu 3 fills? 
Molta passió i molta curiositat de 
treballar i aprendre. És un projecte 
de vida, una experiència vital que 
de vegades és difícil de compagi-
nar però que dóna molta satisfac-
ció.

Quin significat tenen els animals 
per vosaltres, presents també en 
molts dels vostres espectacles? 
Han sigut durant molts anys un 
lloc on mirar-se, on veure el nostre 
passat com animals que som. És 
una mirada que d’alguna manera 
parla d’un mateix. Dels animals 
podem aprendre moviments, 
diferents estats... És meravellós 
observar-los en viu, en vídeos, o 
llegir sobre el seu entorn. Ara no 
és tan obsessiu el tema, però ho 
ha sigut durant anys.

Per quin motiu vàreu obrir 
L’Animal a l’esquena?
Ve dels primers anys de la com-
panyia, quan aprofitàvem les gires 
per estar en residències a Europa 
i Amèrica. Ens va agradar molt 
l’esperit d’aquells espais que 
t’ofereixen temps per crear, per 
parlar, per compartir, i vàrem voler 
transportar el patró aquí.

Què us queda per assolir i cap on 
va el futur?
Amb la crisi ens estem ajustant, 
principalment, a residències joves. 
L’Animal és un projecte que es 

qüestiona any darrer any, que 
s’autoalimenta.

En la companyia us caracteritzeu 
per treballar amb un equip molt 
fidel de creadors, també ho man-
teniu a L’Animal?
Fa anys érem dotze persones 
entre la companyia i L’Animal. Ara 
n’hi ha tres fixes i dues persones 
satèl·lits. També hi ha gent a qui 
anem donant suport i que anome-
nem artistes associats, com per 
exemple, Els Corderos o Marta 
Izquierdo.

En els muntatges de la com-
panyia teniu un llenguatge que 
cavalca entre la dansa i el teatre, 
creus que hi ha una línia di-
visòria? 
La línia hi és perquè són 
llenguatges instaurats, codificats. 
Però depèn de com ho encaris, la 
separació pot ser més subtil, més 
flexible. A nosaltres ens agraden 
els intèrprets integrals que ballen 
i parlen, així com referir-nos 
a treballs per l’escena en lloc 
d’anomenar-los de teatre o dansa.

Quin paper ha de tenir 
l’associacionisme en l’àmbit de 
la dansa?
És molt necessari. És un lloc des 
d’on fer força per reivindicar els 
drets de la nostra professió i fer 
que es respecti i dignifiqui. Malgrat 
que queden coses per fer, s’ha fet 
molta feina.

Quina és la carència més gran 
que té la dansa en el nostre país?
Crear un circuit de veritat. A 
Catalunya i a Espanya hi ha molts 
teatres però s’hi programa poca 
dansa. El 80% de les nostres fun-
cions les fem fora i això vol dir que 
aquí la cosa no funciona. La dansa 
està apartada de l’escena teatral 
i, és importantíssim crear circuits 
per ensenyar la feina al públic i als 
programadors.
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