
Entrevista

Montse Colomé

Primera presidenta 
de l’APdC i una de les 

seves fundadores

En el caràcter català 
hi ha algun problema 
amb el cos que fa que 
no ens deixem anar. 

Tenim vergonya i ens 
falta creure que podem 

ballar. 

Diuen que en el pot petit 
hi ha la bona confitura. 

Aquesta cita és certa en la 
persona de Montse Colomé, 
una dona menuda amb una 
energia i capacitat de treball 

extraordinàries capaç 
d’abastar diferents àmbits 

del moviment corporal.  
En cap concepte, aquesta 
activista del gest, perd el 

seu somriure generós que 
convida a la complicitat i al 

positivisme. 

Per Montse 
Otzet

Et sents una incondicional 
de la dansa? 
Es pot dir que quasi vaig néixer 
ballant, doncs vinc d’una mare 
balladora. La meva família materna 
va estar educada en la República, on 
a les escoles es ballava i se sentia 
música. Tinc entès que quan la meva 
mare estava embarassada de mi va 
participar en alguna dansa, per això 
dic que jo vaig néixer ballant.

Un bon record dels teus temps de 
ballarina? 
El que a mi m’agrada molt és ac-
tuar i, més que ballarina, em sento  
intèrpret de teatre, d’un teatre ges-
tual com el de Comediants, com-
panyia en la qual he treballat. Per 
aquest motiu, tinc més records del 
teatre gestual que no pas de dansa. 
M’agrada molt expressar a través 
del gest, d’imatges plàstiques, sense 
haver d’utilitzar la paraula.

Quan coreografies què exigeixes 
als intèrprets? 
Per molt senzill que sigui un treball, 
el més important és ser honestos,  
Ha d’haver-hi un equilibri entre el 
cap i l’emoció.  Jo dono als ballarins 
o actors una idea i  l’han de desenvo-
lupar des de la seva pròpia emoció, 
rebutjant fer una simple còpia del 
moviment.

Quins valors té per tu l’associa-
cionisme?  
Sóc una de les fundadores de l’APdC i 
vinc d’una família i d’un barri, Gràcia, 
on l’associacionisme té molta força. 
L’APdC ha aconseguit molts objec-
tius però encara queden coses per 
fer. Ara a la gent jove li costa reunir-
se per treure una idea col·lectiva, 
per debatre temes en comú. Molts 
assumptes es fan per e-mail. Però 
ho entenc perquè avui tot va molt de 
pressa i hem de treballar per viure i 
dur endavant un projecte. I això no 
és gens fàcil.

Si fossis consellera de cultura, 
com milloraries la difusió de la 

dansa? 
És qüestió d’ensenyament: fins 
que la dansa no estigui instaurada 
a l’escola, anirem coixos. A partir 
que un nen tingui coneixements 
corporals serà quan els podrà 
traspassar a altres àmbits. Quan 
es faci gran tindrà necessitat de 
moure’s, ho transmetrà als seus fills 
i serà un espectador potencial. 

Un defecte i una virtut de la dan-
sa? 
Li falta honestedat. El no voler 
aparentar, sinó que allò que ex-
pliques com coreògraf o ballarí si-
gui sincer. Les subvencions són 
necessàries, però el fet d’haver 
d’estrenar nous treballs per accedir 
a subvencions provoca presses i fal-
ta de temps per reflexionar des de 
la veritat  i l’honestedat. Una virtut?  
Ballar i fer ballar. És salut, és higiene 
mental. I veure ballar també és molt 
agraït. Que un moviment et desperti 
sentiments, és molt gratificant.  

Mulla’t i digues el nom d’un 
coreògraf català que t’emocioni. 
Em costa emocionar-me, però sem-
pre trobo algun tipus de valor als es-
pectacles. M’he emocionat veient 
Jordi Cortés i el seu treball de Dansa 
Integrada. Cesc Gelabert a vegades 
m’emociona des d’altres llocs. 
Conec la seva trajectòria i li tinc una 
certa admiració perquè venint d’un 
món poc dansístic ha anat creixent 
i fent camí. També Vero Cendoya, 
perquè hi ha alguna cosa en ella, en 
la seva personalitat, que em toca i 
m’emociona.

Quina és la carència més gran 
que té la dansa en el nostre país? 
Que no estigui integrada en el nos-
tre dia a dia. La dansa no és un fet 
quotidià a Catalunya, com ho és a 
Irlanda, que està present fins i tot 
als bars. Penso que en el caràcter 
català hi ha algun problema amb el 
cos que fa que no ens deixem anar. 
Tenim vergonya i ens falta creure 
que podem ballar. 


