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29 d’abril: Dia Internacional de la Dansa 
 
En commemoració del naixement de Jean-Georges Noverre (1727-1810), figura clau en la 
renovació del llenguatge coreogràfic, la UNESCO va convertir el 29 d'abril en el Dia 
Internacional de la Dansa (DID). Com cada any des del 1989, l'Associació de 
Professionals de la Dansa de Catalunya (APdC) se suma a aquesta celebració amb un 
seguit d'actes que volen recollir tota la diversitat de la Dansa, reconèixer l'esforç constant 
dels seus professionals i acostar aquest art a la ciutadania, a més de difondre les altres 
activitats que tenen lloc arreu de Catalunya amb motiu d'aquesta data. Enguany el nostre 
objectiu és donar a conèixer els valors de la Dansa. 
 

Els valors de la Dansa 
Tots ballem, a la nostra manera, i la Dansa forma part de les nostres vides des de que 
naixem; molt abans de parlar ja ballem. Malgrat aquesta evidència encara sentim la 
Dansa con una cosa bastat aliena a nosaltres  i ens costa parar-nos  a pensar quin valor té a 
les nostres vides i què ens aporta. 
 
Si a les parets de  les coves prehistòriques apareixen sovint siluetes dansant és perquè la 
Dansa ha tingut un paper essencial en la vida dels nostres avantpassats i ha precedit a la 
paraula en les relacions humanes. De fet, “l’aparició del llenguatge verbal no ha 
substituït en cap cultura les potencialitats del llenguatge del moviment, cosa que 
assenyala que la Dansa és fonamental en la vida social i no pas una conseqüència d’una 
invenció”, explica l’antropòloga Elena Catalano. A més, “la Dansa expressa coses que les 
paraules, per si soles, no poden expressar”, afegeix.  
 
En un moment com l’actual en què la barreja de cultures, llengües i religions està cada 
vegada més present en les nostres societats, la Dansa és un llenguatge universal, una 
forma de comunicar-se sense barreres, és molt més que un art.  
 

Més enllà dels escenaris 
Més enllà del fet artístic i dels espectacles que podem veure als teatres, la Dansa és una 
teràpia que pot ajudar gent amb trastorns alimentaris, discapacitats, drogodependents,... 
D’altra banda, la Dansa te un paper molt important en l’educació, ja que pot esdevenir un 
element clau pel desenvolupament integral del nen i facilitar el seu aprenentatge de 
qualsevol matèria, segons expliquen estudis neurològics recents. A més, contribueix a la 
integració social i fomenta el treball en equip, així ho estan comprovant a diversos centres 
penitenciaris, entre d’altres. 
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L’APdC pel Dia Internacional de la Dansa... 
1. Dóna a conèixer els valors de la Dansa a través d’un monogràfic. 
 

• Dansa i educació 
• Dansa i salut 
• Dansa i discapacitats 
• Dansa a centres penitenciaris 
 

2. Recull i difon les activitats que es fan arreu de Catalunya. 
3. Organitza una acció participativa oberta a tothom. 
4. Confecciona i difon un missatge encarregat a un professional del 

sector. 
 

1. Dóna a conèixer els seus valors a través d’un 
monogràfic 

 
Seguint la nostra voluntat d'acostar la Dansa a tothom 
publiquem -per tercer any- el monogràfic El Dia D, inserit 
a El Periódico el dia 25 d'abril, i que arriba  a més de 
200.000 lectors. Enguany dedicat als valors de la Dansa, 
a les aportacions i importància que té en àmbits com 
l'educació, la salut i la integració social, entre d'altres. 
Per aquest motiu hem parlat amb professionals del sector 
que ens han explicat els seus projectes. No hi són tots, 
però hem intentat transmetre l’essència i la importància 
de la seva feina, una feina clau per a que la Dansa 
segueixi creixent i adaptant-se al moment actual. Parlem 
de la dansateràpia, de la Dansa a l'escola, als centres 
penitenciaris, amb discapacitats, amb embarassades, etc. 
Responem a la pregunta: ¿Què aporta la Dansa a la 
societat?, i fem un repàs pel seu origen i importància.  

Dansa i educació 
L’autoconeixement, la seguretat i la millora de l’aprenentatge només són alguns dels 
beneficis que la Dansa pot aportar en l’àmbit educatiu. Encara que a Catalunya la Dansa és 
una de les activitats extraescolars més sol·licitades ―hi ha més de 350 centres―, a 
l’educació obligatòria no existeix com a assignatura curricular, sinó que està integrada en 
les assignatures de Música i Educació Física. Conscients d’aquesta mancança, diversos 
professionals com el ballarí Toni Jodar, companyies com Nats Nus Dansa,  el Mercat de les 
Flors, Educadansa, etc. Estan duent a terme projectes pedagògics orientats a les escoles. 
Uns han aconseguit incloure-la com a assignatura curricular durant uns mesos, d’altres  
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com a extraescolar, però tots coincideixen en els beneficis que aporta en el 
desenvolupament integral dels nens. 
 
“El llenguatge natural dels nens és el moviment”, explica Helena Garrabou, mestra de 
Dansa creativa i directora de l’escola Movement, on es treballa principalment la Dansa 
creativa. Segons explica, investigacions recents en el camp de la neurologia han 
demostrat la relació que existeix entre el moviment i els processos d’aprenentatge. La 
Dansa ajuda a desenvolupar més fàcilment habilitats bàsiques com aprendre a escoltar 
o resoldre problemes, i contribueix a millorar l’aprenentatge. A més, ha comprovat com 
el moviment pot ajudar especialment a aquells nens que tenen dificultats de concentració i 
com el rendiment escolar pot millorar molt a través d’uns moviments determinats: “S’ha 
descobert que molts nens amb dificultats d’aprenentatge no van gatejar de petits. El gateig 
és un moviment creuat, quan es fa un moviment d’aquest tipus els dos hemisferis del 
cervell es connecten i la informació passa més ràpidament.” 
 

Dansa i salut 

La Dansa Moviment Teràpia (DMT) és una 
disciplina emergent que cada cop té més 
adeptes a l’estat Espanyol. Com altres 
psicoteràpies (l’arteràpia, la musicoteràpia i el 
dramateràpia), la dansateràpia pren la 
creativitat com a eina per accedir a les 
emocions i desenvolupa una hermenèutica 
del llenguatge corporal per treballar l’ús 
terapèutic del moviment. Així, la Dansa, més 
enllà del benestar anímic que proporciona, té 
una dimensió guaridora si s’acompanya d’un 
treball psicoterapèutic. “La DMT connecta les persones amb el cos i les ajuda a prendre 
consciència corporal. Hem de tenir en compte que moltes malalties psicològiques tenen 
l’origen en un moment primari de l’aprenentatge preverbal que es fa per mitjà del 
cos”, explica Heidrun Panhofer, coordinadora del Màster de DMT a la UAB.  
 
Les aplicacions de la DMT van des de patologies relacionades amb el cos -abusos 
sexuals, maltractaments, alteracions alimentàries, addicions-, fins a d’altres d’origen 
psicològic -autisme, hiperactivitat, depressions, etc.-. També és adequada per a 
discapacitats i gent gran. Un augment de l’autoestima, un millor autoconeixement i la 
millora d’habilitats d’interacció i comunicació són alguns dels beneficis que aporta. Tot i així, 
i malgrat que existeixen dos màsters de DMT (a la UB des del 2002 i a la UAB des del 2003), 
aquesta disciplina encara no gaudeix d'un reconeixement oficial, com ja ho fa a Anglaterra i 
Holanda. 
 

Dansa i discapacitats 
Per sorprenent que pugui resultar a priori, la Dansa amb discapacitats és una realitat. Al 
nostre país encara és una pràctica poc habitual, però comença a haver-hi iniciatives com les 
del corògraf i president d el’APdC Jordi Cortés, que duu a terme un projecte de Dansa 
integrada a l’Institut Guttmann de Barcelona, i aquests dies ha convidat a Adam 
Benjamin, corògraf pioner en Dansa integrada a Anglaterra, a donar un taller a Barcelona.  
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“CandoCo Dance Company és la primera companyia amb ballarins discapacitats i no 
discapacitats que va evolucionar fins a convertir-se en una de les companyies de Dansa 
britàniques més actives i amb més èxit. Mai no haguéssim imaginat al principi d’aquest 
viatge la llista de coreògrafs que treballarien amb ballarins discapacitats. L’arribada de 
ballarins discapacitats va suposar nous reptes com l’accessibilitat de l’espai i el 
replantejament dels valors estètics i ètics. Avui dia, les companyies que inclouen (el verb 
“incloure” ha substituït el verb “integrar”) artistes discapacitats han fet de l’escenari britànic 
un lloc d’intercanvi i aprenentatge. Això demostra un canvi gradual en la societat en 
general.”   Adam Benjamin. 
 
 

Dansa a centres penitenciaris 

Marcel Bassachas, Toni Mira, Ana Criado, Montse 
Iranzo... només són alguns dels professionals de la 
Dansa de Catalunya que han portat la Dansa a les 
presons. L’any 2005 el coreògraf Marcel 
Bassachas- que havia treballat en centres 
penitenciaris a Noruega i França- va proposar al 
Departament de Justícia dur a terme un projecte 
de Dansa a les presons. Un any més tard va 
començar a fer tallers i espectacles participatius 
a 10 centres d’homes, dones i joves, d’arreu de 
Catalunya. “La Dansa els ajuda molt a nivell físic i 

social. Són persones que han viscut una repressió molt forta, que sovint s’han comunicat 
per mitjà de la violència, o no s’han comunicat, i per tant conviure en un espai amb 
moviment és molt positiu per a ells. Veus com amb el temps passen a tenir caràcters més 
dòcils i a ser més alegres”, explica el coreògraf. “Hi ha interns que van rebaixar medicació i 
d’altres que van aprendre a resoldre conflictes d’una altra manera”, assegura 
Bassachas, que va liderar el projecte durant dos anys. 
 
El coreògraf Toni Mira ha dirigit un projecte pilot a la presó de dones de Wad-Ras: “Fem 
dues sessions setmanals amb l’objectiu final de produir una videodansa per presentar en 
un homenatge a Oteiza, al País Basc. ”La Dansa ajuda a conèixer millor el cos i les 
emocions, i això és sempre útil, especialment per a qui, per la manca de llibertat, té 
alterades aquestes emocions”, explica el creador. A més a més, “els espais en què ens 
movem, que sempre han estat per a elles espais tancats, depressius i avorrits, es 
transformen, en certa manera, en espais de creació i comunicació”, conclou. 
 

2. Recull i difon tota la programació que es fa 
arreu de Catalunya amb motiu del DID 

 

D'altra banda recollim la programació de Dansa d'arreu de Catalunya -prop de 100 
activitats que es duen a terme del 24 d'abril al 3 de maig- amb motiu del DID, i la 
publiquem a El Periódico el dia 24 d’abril, i dins del monogràfic El Dia D, el dia 25. La 
programació també es pot trobar  a www.dansacat.org.  

 

 

http://www.dansacat.org/
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3. Acció participativa oberta a tothom  
Dimecres 29 d'abril a les 14 hores tindrà lloc al Pati de les Dones de CCCB una acció 
participativa oberta a tothom. Es tracta d'una coreografia molt senzilla, que tothom pot 
fer: ballarins i no ballarins, grans i petits,... És l'adaptació de la coreografia Fuero(n)*  de 
Germana Civera –Premi Ciutat de Barcelona–, basada en la deconstrucció de La Bayadere 
que en aquesta adaptació dirigirà Jordi Cortés. 

 

* El tercer acto del ballet La Bayadera, El reino de las Sombras, ofrece por primera vez lo que 
podríamos nombrar como la primera figura abstracta en la historia del ballet. La peculiaridad de 
esta coreografía consiste en la repetición de la misma secuencia de pasos realizada por 
treinta bailarinas del cuerpo de baile. El efecto hipnótico de la repetición constante del 
mismo paso a lo largo de la escena y durante más de siete minutos cautiva al espectador. 
En 2008 iniciamos el proyecto de creación «Fuero(n)», obra basada en la cuestión de la memoria 
de la Danza a través del concepto de generación. Constituida por danzantes y no danzantes de 
diferentes generaciones (de ocho anos a ochenta), la idea era crear en la pieza que reuniera a 
todo el conjunto. Así se rendía homenaje a este ballet y particularmente a El Reino de las 
Sombras donde el cuerpo de baile, "el corazón de la danza", fuera de toda su jerarquía 
piramidal, toma todo su protagonismo. Para ello, realizamos un trabajo coreográfico de 
"deconstrucción" y conducimos esta coreografía a su raíz: el andar. Constatamos tanto en su 
realización como en su actuación que esta coreografía completamente "actualizada" y 
"deconstruida" ya no sólo conserva todo su poder y fuerza de origen, sino que también aporta y 
abre al mismo tiempo la perspectiva de ser danzada a cualquier edad. Hoy es un honor, a 
través de esta coreografía, compartir, ofrecer y festejar, tanto con la comunidad danzante 
de Barcelona como con los ciudadanos, el Día Internacional de la Danza.  Germana Civera. 

Jordi Cortés. Ballarí, corògraf i pedagog. La dansa contemporània, però també el teatre, els 
audiovisuals, i la interdisciplinarietat de totes elles, tracen el dibuix de les propostes de 
Cortés, emmarcades des de fa uns anys a la companyia Alta Realitat, establerta a Barcelona 
des de l'any 2003, i que troba el seu origen en la Heightened Reality, agrupació que Cortés 
va fundar a Londres l'any 2001. Des de 2008 és President de l’Associació de Professionals 
de la Dansa de Catalunya. 

Germana Civera. La ballarina i coreògrafa ha treballat diferents corrents artístiques, des de 
la línia apresa a Merce Cunningham Studio de Nova York o la corrent iniciada per Kurt Joss, 
a Alemanya. Ha estat, des de 1989, intèrpret de diferents creacions de Mathilde Monnier. La 
seva companyia Inesperada treballa com a plataforma pluridisciplinària des de la intuïció 
com a mètode de treball. Germana Civera té una important trajectòria artística i 
d'investigació i en els darrers anys ha aprofundit en la difusió i l'ensenyament, sense 
fronteres artístiques ni geogràfiques. El passat mes de febrer va rebre el Premi Ciutat de 
Barcelona.  

http://david-o.net/wordpress/2008/07/fueron-cie-inesperada/
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4. Missatge del Dia Internacional de la Dansa 
Cada any la UNESCO fa arribar a la ciutadania el missatge del Dia Internacional de la Dansa. 
Aquest any, hem volgut fer-ne un de propi que vingui del sector de la Dansa catalana. 
L’APdC hem encarregat aquest missatge a una figura emblemàtica de la Dansa catalana i 
una de les sòcies fundadores d’aquesta associació: Montse Colomé. 
 

Montse Colomé coreògrafa independent, destaca per la seva 
gran versatilitat en les arts escèniques. Diplomada en Dansa per 
l´Institut del Teatre de Barcelona. Ha treballat en teatre 
(Comediants, Carles Santos, Teatre Lliure, TNC), òpera (Liceu de 
Barcelona, Capitol de Toulouse, Teatro de la Zarzuela, Walsh 
National Opera), grans esdeveniments (Jocs Olímpics de 
Barcelona, 1992; Expo de Sevilla,1998; St. Patrick's Festival 
Dublín, 1997, 1998 i 1999,...) i televisió. Premi de la Crítica al 1995 i 
Premi Nacional de Dansa 2006 a La Caldera, de la qual n’és 
membre fundadora.  
 

 
Missatge DID 2009: 
 
Des d’un món de benestar, des d’un món tecnològic, des d’un món on la velocitat és 
primordial, on aturar-se, escoltar-se, sentir-se és una cosa que costa de fer, 
m’agradaria reivindicar la importància del nostre cos, del nostre gest, de la nostra 
expressió, del que podem arribar a dir sense utilitzar la paraula, només organitzant 
una sèrie de moviments que emanin dels nostres cossos, dels cossos de tots. Perquè 
ballar és cosa de tots. Ballar fa bé i fa bé a tothom. És salut, pura higiene física i 
mental. 
 
¿Us imagineu que es practiqués la Dansa amb una certa normalitat a les escoles, les 
universitats, al carrer, als hospitals de dia, als supermercats, a les fàbriques, les 
empreses, a les presons i fins i tot que es ballés al Parlament? 
 
Abans les persones que sabien ballar tenien una certa categoria. Per a les dones era 
important tenir un marit ballador. Avui en dia practiquem massa la cultura del sofà i el 
comandament a distància i això ha fet que els nostres cossos perdessin la vitalitat i 
l’energia que dóna la Dansa. 
 
Per tant proposo escampar el fet de ballar com qui escampa una llavor en un camp 
verge. Que sigui responsabilitat de tots ocupar-nos en donar moviment al nostre cos. 
Us asseguro que no és complicat. Només és voler-ho fer. Dedicar-hi un temps: 
 
Atureu-vos 
Deixeu-vos anar 
Tanqueu els ulls 
Poseu-vos una música...i endavant! 

 
Comprovareu que el vostre cos quedarà content i agraït d’haver-li donat l’oportunitat 
de bellugar-se. 
 

Montse Colomé 
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Presentació i objectius de l’APdC 
 
L'Associació de Professionals de la Dansa de Catalunya (APdC) és una Associació de 
caràcter sindical i sense afany de lucre creada el 1987 amb l'objectiu d'agrupar els 
professionals de la Dansa a Catalunya (ballarins, coreògrafs, pedagogs, especialistes en 
salut i Dansa, productors i gestors culturals de Dansa, mànagers de companyies i totes 
aquelles persones que tenen una activitat professional relacionada amb la Dansa així com 
els estudiants d'aquesta disciplina) i defensar els seus interessos. És així com representa 
els més de 400 socis davant les institucions públiques i privades, es promou i dona suport a 
iniciatives per millorar les seves condicions laborals i ajuden al seu desenvolupament 
professional.  
 
L’APdC vol cohesionar i enfortir el sector de la Dansa en general, per tal d'augmentar el 
prestigi de la professió i fomentar una major presència i reconeixement de la Dansa a la 
societat. Per aquest motiu una de les activitats que desenvolupa és la celebració del Dia 
Internacional de la Dansa, que té un ressò ampli a la societat catalana. Es volen recollir les 
mancances, inquietuds i preocupacions del sector per tal de poder promoure iniciatives que 
les resolguin, afavorint als seus socis i a la professió en general a través de la cooperació 
amb entitats locals (centres de creació, de formació, festivals, teatres, etc.), impulsant la 
cultura cívica i la participació ciutadana.  

Els objectius de l’APdC són: 

• Cohesionar el sector i analitzar-ne les necessitats.  

• Representar i intervenir. Ser interlocutors del sector.  

• Actuar com a lobby polític. Mediar entre els agents per impulsar polítiques 
actives adequades, establint ponts de contactes. 

• Donar suport, desenvolupar i facilitar el desenvolupament professional de 
les persones que formen part de la professió . 

• Vetllar, donar suport o impulsar iniciatives que elevin el reconeixement i el 
prestigi de la professió. 

• Millorar les condicions laborals . 

Junta Directiva: Jordi Cortés (president), Olga Tragant (vicepresidenta), Anne Morin 
(tresorera), Anna Roblas (secretària), vocals: Toni Cots, Sonia González, Beatriu Daniel. 

Equip oficina: Tracy Sirés (gerència), Sara Potau (coordinadora de projectes), Xènia Guirao 
(responsable de comunicació) i Maria Roig (Atenció al soci i suport a l’oficina). 

 
Per a més informació no dubtis en contactar amb: 
 
Xènia Guirao – Responsable de Comunicació APdC 
Tel.: 93 268 24 73 / 649599531 · comunicacio@dansacat.org  
 
Sandra Costa – La Costa Comunicació 

Tel.: 933 103 888/ 670 236 496 · sandra@lacosta.cat   
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