




Entrevista

Gemma Calvet

“Som treballadors 
de la dansa, i 

tenim els drets i els 
deures de la nostra 

professió”

 Va descobrir la dansa 
a través d’un professor 

d’escola que li va re-
comanar perquè estudi-
ava massa i necessitava 
una afició. Presidenta de 
l’Associació de Profes-
sionals de la Dansa de 
Catalunya, fins febrer 
de 2017, i membre de 

la comissió d’educació. 
Professora de dansa 

clàssica i dansa creativa 
per a infants, se li escapa 
un plié en el moment de 

realitzar la fotografia. 

Què significa per a tu la dan-
sa?

Per a mi ho és tot. Tota la meva 
vida he tingut feines relacio-
nades amb dansa. La meva 
carrera de ballarina va ser 
molt curta perquè vaig tenir 
una lesió important al genoll. 
Ràpidament vaig dedicar-me a 
la docència per vocació. També 
vaig estudiar filosofia, però va 
ser per plaer.

Creus que avui en dia estem 
més a prop d’aconseguir 
un Conveni Laboral per al 
sector?
Ho estem intentant, però depèn 
de la pressió que faci el gremi. 
Si nosaltres estem convençuts, 
en algun moment ho acon-
seguirem. Vam estar a punt 
d’aconseguir que l’Associació 
d’Actors i Directors Profes-
sionals ens inclogués en una 
addenda del seu conveni, però 
en l’últim moment es van sentir 
insegurs.

Quin paper pot jugar 
l’associacionisme?

És bàsic, som una professió 
molt feble. Si no som nosaltres 
els que ens organitzem, ningú 
ens donarà res, això segur...

Quina fita destacaries dels 
30 anys d’existència de 
l’APdC?
Haver aconseguit el Pacte 
Laboral té una importància molt 
gran pel compromís de les com-
panyies que l’han signat. Que 
l’haguem pogut tirar endavant 
en aquests temps de decadèn-
cia de les condicions de la pro-
fessió, crec que està molt bé.

Quina creus que ha de ser 
la prioritat de l’APdC d’ara 
endavant?
L’APdC va començar com una 
associació professional i –aquí 
emfatitzo- de caràcter sindical. 
És per aquí per on hem de tirar. 
Tenim uns projectes a llarg 
termini que ens hem posat com 
a fita: aconseguir el conveni 
laboral, treballar la transició 
laboral, tenir clar què volem 
pels ensenyaments artístics... 
Són qüestions que porten molta 
feina, i és per aquí per on hem 
de tirar. També ens trobem 
amb ballarins de més de 55 
anys amb unes condicions 
econòmiques nefastes. Tothom 
es fa gran i necessitem cotitzar, 
tenir contractes... Som treballa-
dors de la dansa, i tenim els 
drets i els deures de la nostra 
professió.

Quina valoració fas del teu 
període com a presidenta 
de l’APdC?
Jo faig molt bona valoració, 
crec que hem començat a ser 
conscients del nostre paper 
sindical i aquest és l’inici d’un 
procés important. També ens 
hem desenvolupat moltíssim en 
polítiques culturals, hem creat 
projectes propis i en temes 
d’educació tenim molt clar què 
volem. Hem detectat molt bé els 
problemes i ara estem buscant 
la manera d’aportar solucions.

Un espai on mai hagis vist 
dansa i t’agradaria veure’n?
Un lloc on ja n’he vist, però 
m’agradaria veure més dansa 
catalana i dansa espanyola, 
és el Liceu.

Per Eduard 
Tabueña



Entrevista

Francesc 
Casadesús

Director del Mercat de 
les Flors i nou director 

del  Festival Grec

“A poc a poc, anem 
configurant un 

públic de la dansa 
que està fet de molts 

públics diferents”

L’entrevista es desen-
volupa al despatx ubicat 
a una de les torres del 

Mercat, la seva casa du-
rant la darrera dècada. 
Es mostra serè davant 
la imminència del seu 

relleu, opina que els càr-
recs públics és bo que es 

vagin renovant. 

Què significa per a tu la 
dansa?
He viscut la dansa des de 
la passió i des de l’emoció, 
com a forma de relacionar-
me amb altres persones i 
altres cultures. L’he practicat 
i l’he gaudit com a especta-
dor, i aquests darrers anys 
també he pogut treballar per 
enfortir-la des de la gestió 
cultural.

Quins elements tenen en 
comú els espectacles que 
s’han programat en el Mer-
cat de les Flors els darrers 
10 anys?
La meva màxima ambició a 
l’hora de programar ha estat 
oferir un espectre el més 
ampli possible de les mani-
festacions artístiques lligades 
amb el cos i el moviment. 
Per tant, ser molt ampli en el 
sentit d’abastar moltes estè-
tiques i el màxim de públics. 
Sempre tenint en compte que 
el Mercat formava part d’un 
sistema més gran on hi havia 
altres agents i on s’havien 
de respectar els respectius 
camps d’acció de cadascú. 

Has notat una evolució en 
els públics durant el temps 
que has estat en el Mercat?
Quan vaig començar la direc-
ció del Mercat, una de les 
espases que hi havia sobre 
el meu cap era que la dansa 
no té públic. La gent pensava 
que no podia funcionar un es-
pai dedicat exclusivament a la 
dansa. Hem pogut demostrar 
que no és veritat, que trebal-
lant amb constància, rigor i 
serietat, a  poc a poc, anem 
configurant un públic de la 
dansa que està fet de molts 

públics diferents. Aquesta fei-
na es pot fer millor des d’un 
espai dedicat exclusivament 
a la dansa que des d’un espai 
multicultural on programes 
dansa dos cops l’any.

Com afrontes la nova etapa 
com a director del Grec?
Amb il·lusió, ambició, escolta 
i humilitat.

Quin paper creus que hauria 
de tenir l’associacionisme 
en l’àmbit de la dansa?
He de dir que en el moment 
en què es va crear l’APdC, 
jo estava per Barcelona com 
a ballarí, i vaig ser un dels 
primers a fer-me soci. Sem-
pre he cregut en les associa-
cions i en el treball col·lectiu. 
Crec que avui en dia l’APdC 
està més a prop de les neces-
sitats dels professionals i de 
les seves demandes actuals.

Quin creus que és el repte 
més gran que afronta la 
dansa en aquest país?
Encara no té l’estatus de 
reconeixement social que 
hauria de tenir i encara no té 
la pluralitat de mirades que 
seria desitjable. Com més 
agents i mirades, millor. El 
repte més important és am-
pliar la programació de dansa 
a Catalunya.

Un espai on mai hagis vist 
dansa i t’agradaria veure’n?
No et puc dir ‘mai’, però 
m’agradaria veure més dansa 
contemporània a la televisió. 
Estem lluitant per aconseguir 
penetració en aquests mit-
jans adreçats al gran públic. 
Això seria desitjable perquè 
significaria normalització.

Per Eduard 
Tabueña



Entrevista

Roberto Fratini

Dramaturg, 
filòsof i pedagog 

És un dels pics més 
alts dins el paisatge de 
la dansa barcelonina, 
i no només per la seva 

alçada i cap brillant. Des 
del 2001, que s’instal·là 
a Barcelona, ha impul-

sat un pensament agut i 
punyent sobre la història 
i el present d’aquest art, 
deixant la seva petja als 

alumnes de l’Institut 
del Teatre i en tots els 
artistes locals amb els 

quals ha col·laborat, com 
Roger Bernat, Eulàlia 
Bergadà i, sobretot, La 

Veronal.

Com penses el teu treball de 
col·laboració artística?
M’agrada anomenar-ho 
dramatúrgia silenciosa, per-
què no s’escuda en cap text i 
s’aplica a un tipus de teatrali-
tat que no es basa en dir les 
coses sinó en callar-les. La 
dramatúrgia silenciosa ajuda 
a donar forma als silencis. En 
canvi, el que no m’interessa 
gens és quan simplement de-
manen una crítica al treball, 
com si els hagués d’arreglar 
les canonades semàntiques 
de l’espectacle, donar-los 
d’alguna mena de legitimitat 
cultural. De fet, art i cultura 
són antagonistes, pel bé 
d’ambdós!

Art i cultura, antagonistes?
La cultura és un espai de 
mediació, i en mediar, es 
redueix (i, a voltes, es neu-
tralitza) el poder d’impacte de 
l’art. L’univers de la cultura 
està dominat per una lògica 
positiva, on no hi pot haver 
res que quedi en entredit. La 
cultura està feta d’alumini, 
que tendeix a expandir-se cap 
a les esquerdes. És el cont-
rari de l’art, que assenyala els 
forats. 

Tornem al teu treball de 
dramaturg...
M’interessa en la mesura 
que em fa descobrir alguna 
cosa de mi, però no sempre 
ocorre. M’ha passat amb La 
Veronal, amb Caterina Sagna 
i amb Roger Bernat.

Què és el que has descobert 
de tu amb ells?
La lliçó que vaig treure de la 
feina amb Caterina Sagna va 
ser la de des-saturar, treure 

coses; de Roger Bernat és 
una espècie de dolçor i de 
precisió, la confiança en la 
senzillesa. I de La Veronal... 
He vist néixer la companyia! I 
amb ells he après a renunciar 
al bon gust i a la imprudèn-
cia, que per això són joves.

Ara que l’APdC fa 30 anys, 
quin paper creus que hauria 
de tenir l’associacionisme 
en la dansa? 
El seu paper és molt neces-
sari perquè, si algun mal 
pateix el sector, és el de falta 
de solidaritat. I no només 
per a les reivindicacions 
polítiques, també en el debat 
poètic. No hi ha prou provo-
cació discursiva real entre els 
artistes, i els que no encaixen 
en cap front de producció 
poètica forta, tendeixen a ser 
invisibles. L’APdC hauria de 
ser transversal, per a tots, i 
motivar el diàleg. 

Aquest és un bon repte.
Un altre problema de la dan-
sa contemporània d’arreu, 
no només la catalana, és 
que procedeix d’una traduc-
ció de la modernitat feta de 
valors caducats per no haver 
d’acceptar l’aclaparadora 
complexitat d’allò real. I així 
es produeix un cert autisme; 
ens mirem el melic perquè 
és la forma més senzilla de 
mirar.

Penso que el vertader repte 
del futur pels artistes serà 
inventar un sistema de treball 
que els emancipi del marc 
en el qual els han obligat 
a treballat. Si ets creatiu a 
l’escenari, has de ser-ho 
també fora de l’escenari.

Per Bàrbara  
Raubert



Entrevista

Magda Puyo

Directora de l’Institut del 
Teatre

“En els estudis 
obligatoris, no es 

considera que l’art 
en general, i la 

dansa en concret, 
sigui una forma de 

coneixement”

De camí a una terrassa 
de servei de l’Institut de 
Teatre per a fer la foto-
grafia, entaula una breu 

conversa, plena d’humor, 
amb el personal divers 

de la casa que se li creua 
al pas. El seu bagatge 
com a dramaturga i di-

rectora teatral impregna 
les seves respostes que 
dispara enèrgica, abans i 
tot, d’acabar de formular 

la pregunta.

Quin és el teu primer record 
relacionat amb la dansa?
El meu primer record amb la 
dansa contemporània crec 
que és directament amb 
l’Àngels Margarit, i el primer 
gran espectacle, l’any 1980, 
de la Pina Bausch. És molt 
tòpic però és així. En aquell 
moment el Mercat de les 
Flors va ser molt important, 
ens devem molt a aquell mo-
ment, va ser una espècie de 
revolució.

Creus que el dret a gaudir 
d’un ensenyament públic 
en dansa de qualitat està 
garantit?
Jo crec que tenim un proble-
ma d’arrel en els estudis ob-
ligatoris. No es considera que 
l’art en general, i la dansa 
en concret, sigui una forma 
de coneixement. L’art com 
les matemàtiques, la socio-
logia, la història o la biologia 
són formes d’apropar-se a 
la realitat i de conèixer-la. 
Són metodologies diferents 
d’apropament a la realitat.

Per què hi ha tantes difi-
cultats per equiparar els 
estudis superiors de dansa 
a un nivell universitari?
Hi ha dos motius. Un d’ells 
és la incapacitat de la uni-
versitat espanyola d’obrir-se 
de mires, perquè en realitat 
tant els estudis superiors 
de dansa com els de tea-
tre eren un grau fins que la 
Universitat de Granada va fer 
una denúncia i, d’un dia per 
l’altre, van treure el grau a 
les escoles superiors. L’altre 
motiu són les diferències de 
nivell entre escoles. Nosaltres 
ens adscrivim a la universi-

tat ara mateix, estem en el 
procés d’adscripció perquè 
volem reivindicar el nivell dels 
nostres estudis.

Quina creus que ha de ser 
la prioritat per una entitat 
com l’APdC?
És cert que es fan intents de 
polítiques perquè la dansa 
ocupi el lloc social que hauria 
d’ocupar, i el lloc que fa molts 
anys semblava que ocuparia, 
i no sé per quin motiu en 
lloc d’anar endavant hem 
anat com enrere. Hem de 
fer molta pressió en diversos 
àmbits: en cultura, en edu-
cació, i fins i tot en comunitat. 
L’APdC d’alguna manera 
pot tenir una mirada crítica, 
desproveïda d’interessos i 
això comporta una obligació 
política amb el món de la 
dansa. 

En el món de la dansa hi ha 
una certa competitivitat... 
Com casa aquesta competi-
tivitat amb anar tots a una?
La competitivitat és bona si hi 
ha lloc per fer-la. En un espai 
de bonança tothom és molt 
amic però en un espai com 
ara, si surts tu, no surto jo. El 
que hem de fer és que hi hagi 
espai per a tots. El problema 
és que en aquest moment no 
hi ha lloc. On són les gires?, 
on són els teatres municipals 
que fan dansa?, on són els te-
atres públics que fan dansa? 
És una situació que castiga la 
competitivitat artística.

Un espai on mai hagis vist 
dansa i t’agradaria veure’n?
Al Parlament.

Per Eduard 
Tabueña



Entrevista

Tena Busquets

Directora artística del 
Festival Sismògraf

“Les arts en viu 
necessiten una 

sèrie, necessiten que 
no abandonis els 

projectes. Les hem de 
fer molt presents en 
la vida quotidiana”

Ens citem a l’Ateneu 
de Nou Barris, on 

assisteix a l’assaig d’un 
espectacle. Comenta 
que és important per 

als programadors  fer-
se presents al procés 
creatiu. Després de 
sentir innumerables 

vegades “quines coses 
més rares que fas”, 
a Olot ja comença 
a recollir els fruits 

d’anys de sembra i la 
feliciten al forn de pa 
pels espectacles que 
programa al carrer. 

Què significa per a tu la 
dansa? 
La dansa com qualsevol forma 
d’expressió artística és un 
intent de donar resposta a la 
dificultat que tenim els éss-
ers humans per conciliar 
petites felicitats individuals 
amb la certesa que la felici-
tat col·lectiva és impossible. 
Aquesta tensió és la que jo 
crec que fa que sorgeixi l’art, 
digues-li dansa, digues-li 
pintura, digues-li música, 
digues-li teatre, digues-li el 
que vulguis.

De les moltes coses que 
valores, quina és la teva 
màxima per a programar un 
espectacle?
Des de la perspectiva de 
programadora amb diners 
públics, en un espai o projecte 
públic, la mirada no és absolu-
tament coincident amb el meu 
gust personal. Intentes apor-
tar la teva mirada personal 
però això s’ha de conciliar 
amb el servei públic que estic 
fent en el meu lloc de treball. 
Has de conciliar els projectes 
més consolidats amb els més 
emergents i intentar donar 
veu a totes les generacions. 

Com han evolucionat els 
públics en els darrers 30 
anys?
Jo crec que el públic ha evolu-
cionat des d’unes formes 
d’arts escèniques convencion-
als a tenir una mirada més 
oberta a propostes no tan 
convencionals. Les arts en viu 
necessiten una sèrie, neces-
siten que no abandonis els 
projectes. Les hem de fer molt 
presents en la vida quotidiana 
de les persones. I és aquesta 

presència la que a vegades 
és difícil. El que ha de desco-
brir la gent és que pots sentir 
emocions que d’una altra 
manera són molt difícils de 
descriure.

Quin paper creus que hauria 
de tenir l’APdC en l’àmbit de 
la dansa?
Està molt bé que existeixi 
perquè d’alguna manera és 
el gremi, és el col·lectiu i això 
fa créixer les professions. 
Cooperar actualment no és 
una opció, s’ha de fer perquè 
sinó, no hi ha manera... Una 
associació professional, a 
banda d’aspectes artístics o 
de presència, és imprescind-
ible per dignificar la professió 
i recordar que a la gent cal 
pagar-li bé i tenir-la en condi-
cions laborals correctes.

Quin creus que és el repte 
més gran amb el qual es 
troba la dansa en el nostre 
país?
El repte és que el sistema 
educatiu entengui que les arts 
escèniques no mainstream 
són fonts de coneixement de 
l’entorn social, de l’entorn físic 
i de les persones tant com 
ho són les matemàtiques o la 
literatura. Cultura i educació 
han de deixar de ser mons 
que avancen en paral·lel.

Un espai on mai hagis vist 
dansa i t’agradaria veure’n?
Me n’he anat a l’extrem abso-
lutament oposat de tot el que 
em sembla bo, bell i veritable 
i he anat a parar a un banc. 
És un oxímoron, m’agradaria 
que en una oficina bancària 
de sobte tothom es posés a 
ballar.

Per Eduard 
Tabueña



Entrevista

Xevi Dorca

Ballarí, coreògraf i nou 
president de l’APdC

“El moviment 
pot ser una força 
alliberadora molt 
important que ens 

ajudi a viure millor” 

Artista amb una llarga 
trajectòria amb company-

ies com la de Sol Picó i Mar 
Gómez. Coreògraf  d’òperes, 

dirigides per Joan Font, 
que han tingut un gran èxit 
als EUA, i cocreador de cia. 
XeviXaviXou. La seva lluita 

sindical es remunta als 
inicis de l’APdC, en dues 

ocasions ha format part de 
la junta directiva, i ha estat 
Secretari General de Sindi-
cart. Entoma la nova etapa 

com a president (2017-2010) 
amb il·lusió i demanant al 

sector que s’impliqui i esti-
gui més cohesionat que mai.

Quin és el teu primer record 
relacionat amb la dansa?
Tinc una foto a casa ballant 
l’Hereu Riera... vaig començar 
amb 10 anys a l’esbart Marboleny 
de les Preses, el meu poble. Hi 
vaig estar molts anys fent dansa 
tradicional catalana.

Des de molt jove t’has implicat 
amb la millora de les condicions 
laborals del sector. Què t’has 
empès a aquesta lliuta?
Crec que és una cosa de cor, de 
sentit de professió. No podem 
ser professionals si no regulem 
com ha de ser la feina en la qual 
estem treballant. Fa molts anys 
que treballo professionalment 
com a ballarí, i també tinc molts 
anys cotitzats perquè quasi mai 
he treballat si no he estat donat 
d’alta a la Seguretat Social. Sem-
pre he lluitat molt per aconseguir 
una dignitat professional.

Per què és tan difícil aconseguir 
un conveni laboral que reguli les 
condicions dels professionals 
de la dansa?
És un problema més de forma 
que de l’impuls que li podem 
donar nosaltres. Nosaltres no po-
dem fer un conveni si no anem de 
la mà de CCOO o d’UGT. Som un 
sindicat que no té representativi-
tat oficial. El tema del conveni és 
molt complex perquè no és una 
cosa que depengui només de no-
saltres sinó que ha d’haver-hi tot 
un sector que aposti per anar cap 
aquí. El Pacte Laboral que hem 
elaborat està molt bé però només 
afecta a les parts que el signen, 
en canvi un conveni afectaria a tot 
el sector.

Quina creus que ha de ser la 
prioritat de l’APdC d’ara enda-
vant?
Després de la crisi hi ha molta 
feina de reconstrucció i de fet ara 

estem en contacte amb el CONCA 
que tirarà endavant 36 propostes  
de millora del sector que tenen 
a veure amb la Seguretat Social, 
amb l’IVA, amb els convenis i amb 
la representativitat sindical de la 
qual parlava abans. Han recollit 
en un sol document les reivindi-
cacions que el sector de les arts 
escèniques portava fent des de fa 
molts anys.

Com a president de l’APdC, 
quina fita t’agradaria que 
s’aconseguís? 
Tenir representativitat sindical és 
fonamental i un nou sistema que 
reguli les prestacions d’atur i ju-
bilació també. El problema és que 
degut a com està la relació entre 
Espanya i Catalunya actualment 
es fa difícil avançar en aquesta di-
recció, qui ha d’impulsar aquests 
canvis són els polítics.  Per tant, 
una fita que veuria més possible 
ara mateix és que els teatres mu-
nicipals programin més especta-
cles de dansa. Molts més.

I quina fita destacaries dels 30 
anys d’existència de l’APdC?
La professionalització. Amb el pas 
del temps s’ha aconseguit tenir 
gent en plantilla treballant cada dia 
per tirar els projectes endavant.

Un espai on mai hagis vist 
dansa i t’agradaria veure’n?
És bàsic que la dansa entri a les 
escoles. El contacte amb el cos és 
molt important per a l’expressió 
emocional, i el moviment pot ser 
una força alliberadora molt im-
portant que ens ajudi a viure mil-
lor. Que nosaltres puguem entrar 
a les escoles a impartir classes 
de dansa donaria una possibili-
tat de transició professional dels 
ballarins cap a la docència que 
ara mateix ens està vetada. Ara 
donen classes de dansa els pro-
fessors d’INEM.

Per Eduard 
Tabueña



Entrevista

Jannick Niort

Ballarina, coreògrafa 
i psicòloga

“La discapacitat 
és una condició 
de l’ésser humà. 

Però vivim en una 
societat que es basa 
en l’estètica i en el 

rendiment, i això ho 
dificulta molt”

Jannick Niort reuneix 
dues vessants de 

coneixement: el creatiu 
i el científic; la dansa 
i la psicologia. I amb 

aquesta doble arma es 
va endinsar, ja fa tres 
dècades, a una lluita 

per acostar l’expressió 
corporal a la gent amb 
discapacitat. Així creà 

Psico-Art l’any 1989 i el 
2009 va rebre el Premi 

Dansacat. 

Com neix la Fundació Psico-
art?
Ja feia anys que m’hi dedicava, 
però volia crear uns fonaments 
i una metodologia, perquè no 
quedés a l’aire i perquè, en 
aquell moment, no hi havia a pe-
nes res en aquest camp. Jo dic 
que és com un Institut del Teatre 
per a persones amb discapaci-
tat. Però sense les subvencions.  

Tu com entres en aquest 
camp? 
Donant classes de dansa em 
vaig adonar que hi havia nens 
petits - de 4 o 6 anys- amb 
tartamudeig o problemes de co-
ordinació que els repercutia en 
el seu aprenentatge, i d’aquí vaig 
anar endinsant-me en prob-
lemes més greus. La reflexió és 
que cos i ment van junts, no pots 
deixar de banda cap de les dues 
parts. 

Què té d’especial la dansa amb 
persones amb discapacitat?
No s’ha de fer tanta diferència, 
es tracta de gaudir la dansa, 
com amb qualsevol altre grup. 
Potser caldrà usar uns termes 
diferents perquè la informació 
arribi a nivell mental, i pensar un 
treball físic per un cos particu-
lar. Però vaja, tots tenim un cos 
diferent.

Cal una formació específica 
per treballar en aquest camp?
Hauria de ser així, però ni hi ha 
res regulat.

En què és diferent d’una terà-
pia?
Es fa teràpia per a estats 
patològics que cal redreçar. 
Nosaltres no fem això. Nosaltres 
donem la possibilitat a persones 
amb discapacitat (sobretot 
mental) de viure l’experiència 
de la dansa, emocions, valors 

i expressions que en la vida 
quotidiana no se’ls permetria 
aflorar. Els elements terapèutics 
estan implícits en la dansa. 

Quin és el teu lligam amb 
l’APdC?
Estic a la comissió d’educació 
des que es va crear. 
Treballem perquè la dansa 
sigui reconeguda com a 
una assignatura dins de les 
escoles i que la imparteixi gent 
qualificada. 

Hem avançat? 
No gaire. Fins que no s’entengui 
que la formació física és impor-
tant per a l’ésser humà, estarem 
sempre igual. Els grecs tenien 
un culte al cos que nosaltres 
tenim mal entès, perquè ara és 
només superficial. 

On no has vist mai dansa i 
t’agradaria veure’n? 
L’important no és on, sinó com. 
M’agradaria que hi hagués una 
companyia de dansa estable al 
Liceu, i que veure dansa fos as-
sequible per a tothom.  

A Psico-Art teniu una compa-
nyia? 
Sí, amb gent de totes les edats 
i on ballem sense distinció 
d’habilitats. L’any 2008 vaig 
enviar una circular a totes les 
escoles de dansa perquè qui 
volgués pogués compartir 
l’experiència amb nosaltres, i no 
va venir ningú.

Encara és un tabú.
La discapacitat és una condició 
de l’ésser humà, igual que hi ha 
rossos, gent de pell negra, altres 
amb els ulls allargats... Res 
més. Però vivim en una societat 
que es basa en l’estètica i en 
el rendiment, i això ho dificulta 
molt.

Per Bàrbara 
Raubert



Entrevista

Toni Jodar

Ballarí, professor i 
performer. Cocreador 

d’Explica Dansa

“Cal més consciència 
política i social del 

valor que representa 
la dansa a casa 

nostra, del llegat 
preciós que tenim”

És un bon exemple de 
saber reinventar-se dins 
el món de la dansa. De 
ballarí en companyies 

com Gelabert Azzopardi 
a responsable de 

moviment escènic de 
muntatges de Carles 

Santos, Comediants, o 
La Fura dels Baus. De 

performance (inoblidable 
en aquell “L’Aperitiu” 
d’Albert Vidal) fins ara, 
que explica a un ampli 
ventall de públic que la 

dansa no fa por.

Quin lloc ocupa la dansa en la 
teva vida? 
Representa el punt central de la 
meva vida professional. Sempre 
tindrà una posició important! 

Creus que entre la dansa i el 
teatre hi ha fronteres? 
Avui en dia seria posar una bar-
rera que no existeix, perquè les 
arts en viu són fruit de l’evolució 
que comporta expandir altres 
varietats expressives. 

Com a responsable del 
moviment escènic amb músics i 
actors, quin és el col·lectiu més 
sensibilitzat amb la dansa?
Els dos mostren sensibilitat cap a 
la dansa. Tant la immediatesa que 
tenen els actors del cos per actuar 
com la facilitat dels músics per 
l’abstracció són consideracions 
estereotipades.

Per què els ballets clàssics om-
plen teatres i la dansa contem-
porània fa por?
Tampoc el canvi dels nostres 
besavis i avis, en l’apreciació de la 
pintura paisatgista a l’abstracció, 
es va produir d’un dia per l’altre. 
L’evolució de les mirades cap a la 
dansa contemporània requereix 
temps i s’ha d’anar fent una tasca 
persistent amb models atractius 
pels públics. Encara costa de fer 
arribar la diversitat de mirades en 
què es manifesta l’actualitat.

Amb el projecte “Explica Dan-
sa”, creat fa anys amb Beatriu 
Daniel, expliqueu la dansa a tota 
mena de públic. Quin és el més 
receptiu?
No hi ha cap diferència entre els 
diferents públics. Tots mostren 
interès, sorpresa i admiració per 
una informació que no coneixien. 
Però encara existeixen tòpics i 
prejudicis, com que ballar és més 

de nenes o que la dansa contem-
porània no s’entén. En el cas de 
les Aules de la Gent Gran, lògica-
ment, tenen tendència cap al clàs-
sic, però els vaig introduint a la 
riquesa diversa dels llenguatges. 

En contra, hi ha gent que diu que 
al públic no se l’ha de formar...
Si ens endinsem en el que 
s’anomena públic, veiem que 
constitueix un bloc heterogeni, 
amb diferents perfils. Per tant, hi 
ha persones que volen informació, 
la demanen. Com “explicador de 
dansa” ofereixo eines per enriquir 
la lectura i crear debat.

Quin paper ha de tenir 
l’associacionisme en l’àmbit de 
la dansa?
Seguir creant consciència de 
col·lectiu, de pertànyer a un grup, 
de forjar identitat, d’apropar a les 
persones per compartir preocu-
pacions comunes, finalitats, idees, 
objectius per lluitar. 

Aquests 30 anys hem aconseguit 
fer-nos respectar pels mitjans de 
comunicació i per les institucions. 
Tenim una bona visibilitat, som 
referents per altres associacions 
de l’Estat Espanyol en iniciatives i 
propostes. Això ens dóna solidesa, 
confiança i empenta com inter-
locutors vàlids en la varietat de 
temes a afrontar.

Quina creus que és la carència 
més gran que té la dansa en el 
nostre país? 
Cal més consciència política i 
social del valor que representa 
la dansa a casa nostra, del llegat 
preciós que tenim, i que no parem 
de construir. Malauradament 
seguim sense una visió de política 
cultural que la sàpiga tractar, es-
tructurar i fer-la arribar de man-
era adequada. *Imatge d’Anna Mas

Per Montse 
Otzet



Entrevista

Juan Pinillos

És necessari que 
els professionals 
de la dansa ens 
conscienciem 

de la necessitat 
d’associar-nos, 

d’estar units per 
aconseguir els 

nostres objectius 
col·lectius.

A més de ballarí, 
professor i creador 

escènic, Juan Pinillos és 
president de l’Associació 

de Professionals de 
la Dansa de València, 

entitat que, com 
l’APdC, celebra trenta 
anys treballant per la 

representació, defensa i 
millora de les condicions 
econòmiques, laborals, 
professionals i socials 

del sector

Quin paper ha de tenir 
l’associacionisme en el món de la 
dansa? 
L’associacionisme és una forma 
de satisfer necessitats individuals i 
col·lectives i objectius comuns. En 
el nostre sector ha de servir com 
a interlocutor amb les diferents 
administracions, transmetent 
les necessitats i opinions dels 
professionals. Ha de vetllar perquè 
les condicions laborals del sector 
de la dansa millorin i, alhora, fo-
mentar activitats i programes 
que proporcionin sentit de grup i 
identitat.

Quina ha de ser la prioritat 
d’una entitat com l’Associació 
de Professionals de la Dansa de 
Catalunya o de València?
Són molts els fronts oberts, però 
és necessari que els professionals 
de la dansa ens conscienciem de la 
necessitat d’associar-nos, d’estar 
units per aconseguir els nostres 
objectius col·lectius. En la mesura 
que això passi, se seguirà avançant 
en les millores en tots els àmbits que 
ens afecten.

Quin és el repte més gran a què ha 
de fer front el sector de la dansa al 
nostre país?
El reconeixement social de la nos-
tra professió, el qual comença en 
l’àmbit educatiu, amb l’equiparació 
dels diferents nivells d’estudis i 
l’adscripció o integració a la uni-
versitat dels estudis superiors. 
Però també amb la necessitat que 
la dansa entri en el sistema formal 
d’estudis. Una societat creativa 
necessita educar els seus ciutadans 
no només des de la ment sinó també 
des del cos.

A més, aquest reconeixement social 
s’ha de traslladar a l’àmbit profes-
sional. Dotar als treballadors de la 
cultura de la protecció que sí que 
s’observa en altres sectors en què el 
seu retorn econòmic és més evident.

Quin paper ha jugat l’APDCV en el 
dibuix de la dansa a la comunitat 
en aquests 30 anys?

Des dels seus inicis s’ha pogut 
observar un gran creixement del 
teixit de dansa que la majoria de les 
vegades ha comptat amb la presèn-
cia, propostes i opinió de l’associació. 
A la Comunitat Valenciana han estat 
massa anys de governs on, o no exis-
tia política cultural clara o, si existia, 
era una catàstrofe. Durant aquests 
anys l’associació ha intentat posar 
una mica de coherència en aquestes 
polítiques que es duien a terme. Ha 
costat molt reclamar, defensar, de-
nunciar i lluitar perquè se’ns sentís 
però hem aconseguit moltes coses.

Què en va motivar la seva creació?
L’any 1987 es va fundar l’Associació 
de Professors de Dansa de València, 
agrupant als docents d’escoles 
públiques i privades, que en aquell 
moment van veure necessitats 
comunes. Al 95, un grup de 
professionals dins de l’associació 
va plantejar la necessitat d’ampliar 
l’àmbit social, obrint la porta a tot 
el que es dediqués a la dansa de 
manera professional. També va 
passar de ser provincial a englobar  
tota la Comunitat Valenciana, i va 
adoptar els objectius que avui dia té 
l’Associació, adaptant-se a la realitat 
social existent.

La dansa continua sent motor 
d’exportació cultural fora de les 
nostres fronteres però amb pocs 
escenaris a casa. Què cal per al seu 
reconeixement local?
Cal una implicació real dels poders 
polítics en l’establiment de polítiques 
culturals, consensuades amb el sec-
tor, que ajudin a l’estabilització dels 
professionals: programes de creació 
de nous públics, vertebració d’un 
mercat real per a la dansa, suport als 
projectes que ja funcionen, incursió 
de la dansa en el sistema educatiu... 
És necessari que l’administració es 
responsabilitzi del seu paper com a 
impulsor real de la cultura.

Un desig per complir els 30 anys?
Que no calgui seguir lluitant perquè 
les noves generacions de ballarins, 
coreògrafs i docents puguin gaudir 
de millors condicions laborals.

Per Cèsar 
Compte



Entrevista

Santi Vila

Conseller de Cultura

Tenim una escena diversa 
i rica, amb l’existència de 

companyies, creadors, 
espais i programadors 

que treballen per fer 
més propera la dansa a 

l’espectador.

Santi Vila (Granollers, 1973) 
és un “boy scout” d’arrel, un 
historiador de formació i un 

polític de professió. Ha militat 
amb ERC i després ha anat per 
lliure fins a entrar a CIU, per a 

qui ha estat diputat al Parlament 
(2006-2013), alcalde de Figueres 

(2007-2012) i conseller de 
Territori i Sostenibilitat (2012-
2016). Des de gener de l’any 

passat és el Conseller de 
Cultura de la Generalitat, amb 
un pressupost demacrat però 

algunes idees intrèpides.

Com veu l’estat del 
sector de la dansa a 
Catalunya en aquests 
moments? 
És una carta de 
presentació magnífica, 
capdavantera dins 
l’Estat espanyol i 
amb unes quotes de 
creativitat a l’alçada 
d’altres països. Tenim 
una escena diversa i 
rica, amb l’existència 
de companyies, 
creadors, espais i 
programadors que 
treballen per fer més 
propera la dansa a 
l’espectador i que 
aquesta, estigui 
més present a les 
programacions.

Dins aquest estat, 
quin paper creu que 
té l’associacionisme, i 
quin hauria de tenir? 
És un recurs clau per 
a què les inquietuds, 
els interessos i les 
necessitats individu-
als quedin travades en 
un sector cohesionat 
que, en moments com-
plicats, la dansa pugui 
seguir creixent i trans-
formant-se.

Quina creu que ha de 
ser la prioritat per 
a una entitat com 
l’APdC?
Esdevenir el punt de 
trobada i ser la plata-

forma de representació 
i reflexió dels profes-
sionals que representa, 
ha estat el motor que 
l’ha fet créixer al llarg 
de tots aquests anys. 
Una tasca imprescin-
dible per millorar la 
qualitat en l’exercici de 
la professió, dinamit-
zar el mercat laboral, 
cohesionar el sector, 
enfortir-lo i fomentar 
una major presència 
i reconeixement de la 
dansa a la societat.

Des de 
l’Administració, on es 
pot afectar més?
Les polítiques de su-
port impulsades des 
del Departament de 
Cultura s’han orientat 
a consolidar un marc 
de col·laboració im-
prescindible entre les 
administracions i un 
teixit d’entitats, institu-
cions i municipis que, 
sumats als profes-
sionals independents, 
estan fent possible la 
consolidació del sector. 
El Pla d’impuls de la 
Dansa 2016-2017 lide-
rat i finançat pel De-
partament de Cultura, 
amb la complicitat de 
tot el sector i de més 
de 37 municipis de 
Catalunya, n’és un bon 
exemple.  

El debat entre art i 

Per Bàrbara 
Raubert



Entrevista

“Sense cultura, desapareixerien els 
valors i els coneixements que ens 

permeten construir una vida conscient i 
lliure”

mercat, com el situa dins 
aquest plantejament 
institucional?
Desenvolupar la cultura 
en l’àmbit professional és 
una de les preocupacions 
que marquen cada dia 
l’activitat del Departa-
ment de Cultura, i incre-
mentar la capacitat dels 
creadors del nostre país 
a l’hora de tirar endavant 
amb èxit els seus pro-
jectes i fer-los accessibles 
a la societat, una priori-
tat. Des del govern hem 
d’ajudar a generar més i 
millor coneixement sobre 
l’àmbit de la creativitat i 
de les empreses culturals 
de casa nostra. Per tant, 
cal reforçar els mercats, 
obrir-ne de nous i inter-
nacionalitzar la nostra 
cultura amb l’objectiu de 
fomentar la participació 
de la ciutadania en l’àmbit 
de la cultura.

Com s’imagina una com-
panyia nacional? És 
necessària, quan hi ha 
tantes companyies que 
els costa de malviure?

Considero molt important 

que Catalunya compti 
amb una estructura 
d’entre 8 i 12 ballarins 
amb coreògrafs associats 
amb musculatura sufi-
cient i prou estable que 
permeti posar en valor el 
rol dels intèrprets, donar 
estabilitat als professio-
nals i produir l’existència 
de creacions de gran for-
mat per girar pels teatres 
del nostre país amb pro-
jecció internacional. De 
moment, aquest 2017 s’ha 
impulsat una Producció 
Nacional de Dansa que 
s’estrenarà al setembre al 
Mercat de les Flors i gi-
rarà per més de 15 tea-
tres de tot Catalunya.

Quina aportació creu que 
pot fer la dansa a les arts 
en general i a la societat 
en el sentit més ampli?

És una eina d’avenç so-
cial per a tothom. Sense 
cultura, desapareixerien 
els valors i els coneixe-
ments que ens permeten 
construir una vida cons-
cient i lliure. Se’ns fa 
difícil imaginar la vida 
sense contrastar-nos 

amb les idees dels autors 
dels llibres i de les obres 
de teatre, dels directors 
de cinema, i també de la 
reflexió i estètica que hi 
ha darrera cada creació 
coreogràfica. Sabem que 
la solidesa de la dansa 
aporta molts beneficis 
al conjunt de la societat. 
Aborda àmbits com la 
salut, l’educació i la co-
munitat i és un instru-
ment de mediació social i 
acció cultural fonamental.

Quin és el darrer espec-
tacle de dansa que ha vist 
o el proper que té ganes 
de veure? 

Més enllà de les produc-
cions que podem veure a 
la temporada del Mercat 
de les Flors – recordo 
amb especial devoció 
el darrer espectacle de 
Maria Pagés - voldria re-
marcar la rellevància que 
tenen el Festival Sismò-
graf d’Olot o el Deltebre 
Dansa pel que represen-
ten per la cohesió territo-
rial i la idea aquesta que 
ens obsessiona, que és la 
de crear nous públics.



Entrevista

Pep Ramis i Maria 
Muñoz

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.

Per Montse 
Otzet



Entrevista

Christina 
Scheppelmann

Directora artística 
del Gran Teatre del 

Liceu

Un sol mai no pot 
arribar a una bona 

conclusió, el contacte 
et fa moure

Christina Scheppelmann 
(Hamburg, 1965) és la 

directora artística del Gran 
Teatre del Liceu des del 

2014. Anteriorment havia 
dirigit la Royal Opera House 

de Masqat (Oman), la 
Washington National Opera 
i l’Òpera de San Francisco, a 
més de passar per la Fenice 
de Venècia. La seva mirada 

és clara, però les seves 
idees encara més. Des del 
seu despatx ens condueix 

incansable entre calendaris, 
projectes i assajos igual que 

es mou en la seva vespa 
pels carrers de Barcelona. 

Ara que celebrem 20 anys de la 
reobertura del Liceu, seria el 
moment de reclamar la com-
panyia de ballet?
I on la poses? Quant a vestuaris i 
sales d’assaig, però també de pro-
gramació i pressupost... A penes 
sé on assajar les òperes que fem! 
Els teatres amb ballet tenen un 
pressupost tres cops major que 
el nostre i són de repertori, no de 
temporada, funcionen d’una altra 
manera. L’Òpera de París té 2.000 
treballadors, Viena té 140 milions 
de pressupost... 

Viena i Barcelona tenen més o 
menys la mateixa població...
Però una altra tradició. Nosaltres 
vivim del turisme, ells viuen del tu-
risme musical, la música és la seva 
indústria. 

Potser arribarà algun dia?
No ho crec, a no ser que les ins-
titucions hi posin molts més di-
ners i puguem ampliar espai. Jo 
he crescut a Hamburg veient cada 
setmana 3 òperes i 2 ballets, a mi 
m’encanta, però té uns vincles 
logístics i econòmics que no són 
els nostres. I hi ha altres espais 
de la ciutat que potser es poden 
aprofitar més. Entre el Grec, el Li-
ceu i el Mercat de les Flors, es pot 
crear molta diversitat. 

I quan existia la companyia, com 
s’ho feien?
Es feien funcions amb telons pin-
tats, tres produccions en una set-
mana i amb llums que servien per 
a totes igual. Els records es van 
glorificant amb els anys, però si 
tornes a fer les coses així, no ve 
ningú, avui això no ho tolerem.

Com és el públic que ve a veure 
dansa al Liceu? 
És bastant tradicional, però en 
els darrers anys hi ha un interès 

més enllà del tutú. Si només els 
dones ballet modern, llavors hi 
ha resistència, i s’entén. Però si 
barreges i la qualitat és bona, pots 
fer-los gaudir de coses noves, com 
aquesta temporada amb el Ballet 
Preljocaj, que alguns em deien: 
“No sé si m’ha agradat, però eren 
molt bons!” Quan el nostre públic 
pot distingir entre la qualitat de la 
companyia i el seu gust particular, 
ja hem guanyat moltíssim. 

Quin anàlisi fas de la Barcelona 
que vas trobar-te l’any 2014, 
quan vas agafar la direcció 
artística del Liceu, i la d’avui?
Aleshores la crisi econòmica 
afectava la cultura de manera es-
pecial, és el primer que cau en 
aquestes situacions; no es pensa 
que l’estímul intel·lectual i creatiu 
també ajuda a l’economia. Avui 
la crisi ha quedat enrere però la 
ciutat encara no batega prou fort. 
Tenim teatres de tot tipus, festivals, 
museus... però no ho valorem. I la 
premsa no hi ajuda perquè ha ha-
gut de cenyir-se a raons comer-
cials. 

Quin ha de ser el paper de 
l’associacionisme en la dansa?
Ha de contribuir a crear un diàleg 
sa i creatiu. Un sol mai no pot ar-
ribar a una bona conclusió, el con-
tacte fa moure’t. Per això ja fa un 
any que al Liceu promovem diàlegs 
entre artistes i públic.

De la programació de dansa que 
tens al calendari, què et fa més 
il·lusió?
Hi ha un projecte per a la tempo-
rada 19-20 que m’encanta, serà 
una producció potentíssima... però 
encara no la puc anunciar. Només 
puc dir que caldrà que el nostre 
públic es deixi portar, que no es-
perin res i que gaudeixin del que 
se’ls ofereix.

Per Bàrbara 
Raubert



Entrevista

Meritxell Ruiz

Consellera 
d’Ensenyament

La dansa és una eina 
transversal i, per tant, 
en el nou plantejament 
educatiu no és només 
una matèria sinó una 
competència que pot 

ajudar a assolir les altres.

En el moment de fer-li aquesta 
entrevista, Meritxell Ruiz era 

Consellera d’Ensenyament des 
de feia un any i mig. Abans fou 
directora general d’Atenció a la 
Família i Comunitat Educativa 
(2011-2016). Però molt abans 

havia estat dansant amb l’Esbart 
de Reus i fent ball de bastons. 

És on va aprendre a col·locar-se 
davant del públic i a saltar sense 

parar ni mostrar cansament.

Quina és la presència 
de la dansa al Depar-
tament?
Ara fa tres anys a 
Catalunya hem fet 
un canvi de planteja-
ment educatiu cap 
a l’aprenentatge 
competencial: a més 
d’aquells coneixe-
ments que l’escola 
ha de transmetre, 
també cal treballar 
destreses, habilitats 
i capacitats, per tal 
que els coneixements 
es puguin aplicar en 
diferents contextos 
de la vida. 
La dansa és una 
eina transversal 
i, per tant, forma 
part d’aquest canvi, 
no només com a 
matèria sinó com a 
competència que pot 
ajudar a assolir les 
altres. Amb la dansa 
es treballa el ritme, 
el sistema social, les 
emocions... és un 
instrument que hem 
de donar a conèixer 
millor.

Llavors caldran mes-
tres especialitzats? 
En aquesta manera 
més transversal 
de treballar, el 
que caldrà és que 

el docent tingui 
eines per cultivar 
i transmetre més 
coses.

Encara és difícil 
que els nens vagin 
a veure dansa amb 
l’escola.
És una cosa que s’ha 
de traslladar a les 
societats i a les famí-
lies, la importància de 
les pautes d’oci. Si el 
cap de setmana aca-
ben al centre comer-
cial no és el mateix 
que si van a un con-
cert, al teatre o a la 
muntanya.

Però si no en tenen 
costum...
És decisió de la famí-
lia. A la meva època, 
no en fèiem de dansa, 
a l’escola, però jo he 
ballat sempre per-
què a la família hi 
havia inquietud per 
fer coses diferents. 
Les escoles d’ara 
fan molt més del que 
es feia fa 20 anys, 
però, igual que amb 
el teatre o la lectura, 
no serà mai suficient. 
Si tu no llegeixes, és 
difícil que el teu fill 
adquireixi un hàbit 
lector. Si no cuides 
l’alimentació, és 

Per Bàrbara 
Raubert



Entrevista

“No hi ha cap repte de futur que es pugui 
plantejar des d’un sol sector. O hi ha una 
implicació pública i privada o els grans 

reptes socials no tindran resposta”

difícil que mengi bé. 

I dins la societat?
Falta molt de reconeixe-
ment, sobra desco-
neixement i sentit del 
ridícul. En aquest país 
cantem poc i que ba-
llem poc. Les danses 
catalanes són les grans 
desconegudes. Si ara 
sortíssim al carrer, 
segur que seria més 
fàcil trobar algú que ens 
ballés “country” que una 
sardana.

A l’Institut del Teatre 
es parla d’una possible 
adscripció a la univer-
sitat.

Crec que els ensenya-
ments artístics han 
demostrat la qualitat 
del que fan, més enllà 
d’estar adscrit o no.

D’escoles com l’Oriol 
Martorell, se’n podrien 
fer més? 

Si el pressupost fos 
diferent es podrien 

plantejar altres coses, 
però per ara no pot ser.

El projecte de “Nats 
Nens” o el de “Sudan-
sa” a les escoles està 
molt ben valorat per 
aquells que hi partici-
pen, però no deixa de 
ser una gota en un de-
sert.

Sempre cal començar 
per algun lloc i després 
anar expandint-se.

Però no han crescut 
gaire... 

Sincerament, si en 
algun lloc es prestigia 
la dansa és a les 
nostres escoles. Però 
vivim en una societat 
on requerim a l’escola 
que faci tot el que a la 
societat ens manca. 
Educació alimentària, 
sexual, viària... No 
podem pretendre que 
tot hagi de passar per 
l’escola. I aleshores, el 
que ha de fer l’escola, 
quan ho fa?

Quin és el paper de 
l’Associació de Profes-
sionals de la Dansa?

No hi ha cap repte 
de futur que es pugui 
plantejar des d’un sol 
sector. O hi ha una im-
plicació pública i privada 
o els grans reptes so-
cials no tindran respos-
ta. No podem fer una 
actualització respecte a 
la dansa sense comptar 
amb el sector que la 
porta cada dia a les 
seves escoles.

Quin és el darrer es-
pectacle que has vist? 

Des que sóc consellera 
(i amb dos nens petits) 
no tinc temps d’anar 
enlloc. El darrer cop que 
vaig veure un especta-
cle de dansa va ser un 
esbart. Fora d’això, el 
“Ma Me Mi...Mozart!” a 
l’Auditori i al teatre vaig 
veure “Incerta Glòria” fa 
uns mesos. Al cinema fa 
anys que no hi vaig.



Entrevista

Jeny Poquet

Presidenta de 
l’AEDA

La iniciativa privada 
ha estat la principal 

font per cobrir la 
demanda d’educació 

artística, i ho ha 
fet sense cap tipus 

d’ajut econòmic 
de l’administració 

pública.

Des de fa 9 anys, Jeny 
Poquet és la presidenta 
de l’AEDA (Associació 

d’Escoles de Dansa Au-
toritzades), creada l’any 
1999 per la necessitat 

de defensar els interes-
sos professionals de les 

escoles de dansa autorit-
zades pel Departament 
d’Educació de la Gene-

ralitat de Catalunya. 

Quina ha estat la tasca d’AEDA 
durant tots aquests anys?
Desenvolupem la tasca com a in-
terlocutor amb l’administració. As-
sessorem les escoles, fem difusió 
de tot el relacionat amb el sector 
perquè la dansa hi sigui present. 
La nostra valoració és molt posi-
tiva, malgrat que queda un llarg 
camí per tenir els mateixos reco-
neixements que la resta d’arts 
escèniques. La iniciativa privada 
ha estat la principal font per co-
brir la demanda d’educació artís-
tica, i ho ha fet sense cap tipus 
d’ajut econòmic de l’administració 
pública. Creiem que s’hauria de 
reconèixer aquesta tasca i donar 
suport per continuar-la. 

Esteu a l’espera de la reno-
vació del decret d’escoles au-
toritzades. Què canviaríeu de 
l’actual? 
Hi ha molts punts que canviaríem! 
A tall d’exemple: s’ha de procurar 
una formació no només d’alumnes 
que pretenen ser professionals, 
també de públic potencial i així 
incrementar la cultura del nostre 
país; s’hauria d’adoptar una ràtio 
de 20 alumnes per professor; 
el diploma d’estudis hauria de 
ser avalat pel Departament 
d’Ensenyament; cal treure la 
càrrega lectiva als alumnes que 
es formen en dansa; calen més 
inspeccions; i més suport als 
centres i a les famílies davant 
qualsevol dificultat que pugui sorgir 
amb els centres d’ensenyament de 
règim general.

A l’hora de convèncer una escola 
a autoritzar-se, quins són els 
arguments?
Les escoles de dansa amb un bon 
projecte educatiu s’han de diferen-
ciar dels espais on no es practiqui 
amb rigorositat. Els dona un pres-
tigi i confiança a les famílies que 
opten per uns estudis de qualitat. 

Què canviaríeu de l’actual sis-

tema educatiu en dansa a Cata-
lunya? 
L’ideal seria que la dansa estigués 
integrada dins els estudis ordinaris 
de les escoles. Tanmateix, creiem 
que manca una inspecció acura-
da per aquells centres privats no 
autoritzats, doncs aquests no els 
regula ningú, i sovint hi ha queixes 
d’una mala praxi. 

Quins valors més significatius 
aporta la dansa com a pràctica 
amateur?
És comunicació. La dansa és una 
activitat plenament humana, a 
través d’ella es poden expres-
sar estats d’ànim, sentiments, 
emocions... i com no, és una 
eina per potenciar la diversió i 
l’alliberament personal. 

Quin paper creu que té 
l’associacionisme en dansa? 
Per nosaltres és vital. 
Afortunadament a casa nostra és 
una expressió popular arrelada en 
qualsevol àmbit. Som un país de 
“fer pinya”.

Recentment hem treballat de 
forma conjunta en l’oferta for-
mativa d’estiu per a docents. És 
un camí a continuar? 
Va ser un èxit, i creiem que és per 
aquí per on hem d’anar. Les dues 
associacions el que volem i prete-
nem és la divulgació de la dansa en 
tots els sectors, especialment amb 
els docents.

Quin és el repte més gran amb 
el qual es troba el sector de la 
dansa al nostre país?
Per a l’alumnat: mantenir la il·lusió. 
Costa molt encoratjar als futurs 
ballarins perquè es deixin la pell 
en la seva formació, sabent que 
hauran de marxar fora. Per a les 
escoles privades, el repte és poder 
obrir la persiana cada curs. I per 
a les companyies, lluitar perquè la 
programació de dansa als teatres 
no sigui tan escassa.

Per Cèsar 
Compte



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. 
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Roser López

Ballarina, coreògrafa 
i docent

M’agrada moltíssim 
fer emergir el millor 
de la gent amb qui 

treballo. Trobar com 
seduir als ballarins 

per engrescar-los en el 
meu viatge. 

Porta quatre anys aixecant 
el vol amb Lowland i 
ara, després d’haver 

transmès aquest repte de 
velocitat i resistència a 8 
ballarins, estrena L’estol 
en la Producció Nacional 

de Dansa. Amb un peu 
a Catalunya i l’altre a 

l’estranger, la Roser ha 
combinat la carrera de 

ballarina i la de coreògrafa. 
Ha pogut ballar en els mons 
creatius d’Àngels Margarit 

o Katie Duck i des de fa 
més de deu anys ens brinda 

peces que ens fan viatjar 
per paisatges captivants. 

Per Clàudia 
Brufau

Què et va impulsar a presen-
tar un projecte per a la pro-
ducció nacional?
En la meva trajectòria 
professional he fet molts 
solos, duets, trios, i estic 
en un moment que vull 
experimentar amb molta més 
gent i veure què puc crear amb 
molts cossos, així com quins 
entramats físics puc construir. 

Per què has partit de 
Lowland?
Per a mi és una peça 
molt important amb la 
qual he descobert moltes 
eines coreogràfiques i 
dramatúrgiques. El duet 
parteix de la idea de volar, per 
tant portar-lo a un estol amb 
diversos integrants era un pas 
natural. Fa uns anys en John 
Ashford (director d’Aerowaves) 
va veure-la,  i em va animar a 
desplegar aquest imaginari 
també amb molts ballarins. I 
així es va encendre l’espurna.  

En Thomas Noone i tu teniu 
uns llenguatges coreogràfics 
molt físics, però alhora molt 
diferents. Què buscàveu en 
aquest elenc de vuit balla-
rins?  
Vam intentar crear un elenc 
de ballarins que fossin molt 
versàtils. És fascinant veure’ls 
tan disposats a entrar en dos 
imaginaris físics tan diferents. 
No es coneixien entre ells i és 
bonic veure que han fet com 
una petita família. 

Per estrenar L’estol has 
treballat amb l’equip habitu-
al, oi?
Sóc molt de petites famílies, 
hi ha col·laboracions que fa 
anys que duren. La feina que 
fem neix d’un lloc molt ín-
tim i visceral. Compto amb la 
Joana Serra, il·luminadora. 
A nivell musical partim de 

la música composta per Ilia 
Mayer, i en Mark Drillich hi ha 
aportat música addicional i ha 
fet els arranjaments. També 
col·laboro amb la Lluna Albert, 
de vestuari. Després d’aquests 
anys de feina junts, ara estem 
a la MAC mirant la feina en els 
assaigs i no ens ho acabem 
de creure. És molt bonic com-
partir aquesta sensació i veure 
com la peça pren forma.

Ets ballarina i coreògrafa, 
però en aquest projecte no 
estàs sobre l’escenari. Com 
ho vius? 
M’agrada moltíssim fer 
emergir el millor de la gent amb 
qui treballo. Trobar com seduir 
als ballarins per engrescar-los 
en el meu viatge. Els últims 
tres anys he descobert que 
també m’apassiona dirigir. 
Aquell desig que jo tenia de 
crear s’ha fet realitat i veure 
els ballarins assajant L’estol 
m’emociona.

Les teves peces s’han pogut 
veure molt a l’estranger i no 
han voltat tant per Catalun-
ya. De què pot servir aquesta 
gira?
M’il·lusiona que la peça giri per 
tot el territori i que un públic 
divers pugui veure també com 
de variada pot ser la dansa.   

Quan vas tornar d’Holanda 
et vas fer de l’APdC ràpi-
dament. Per a tu què és 
l’APdC?
Me’n vaig fer perquè és una 
bona eina. Necessitava infor-
mació i que m’assessoressin. 
Al llarg dels anys els meus 
dubtes han anat variant, al 
principi necessitava més in-
formació d’on formar-me i 
d’audicions i més endavant 
més sobre subvencions. És 
important fer “pinya”, perquè 
la unió fa la força. 
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Thomas Noone

Coreògraf i ballarí

Molts programadors 
pensen que no poden 

programar dansa 
perquè no hi ha 

públic. Però, si no ho 
intentes desenvolupar 

durant uns anys de 
manera regular, no 

despertaràs l’interès al 
públic potencial. 

Explosiu, elegant i atlètic, 
el llenguatge coreogràfic 
de Thomas Noone desafia 
els límits. Ballarí amb una 

extensa experiència, el 2001 
va fundar la seva pròpia 

companyia a Barcelona. A 
part de la creació, Noone 

també és l’assessor artístic 
de dansa del Sant Andreu 
Teatre. Una de les seves 
peces, Many, forma part 

de la producció nacional de 
dansa. 

Per Clàudia 
Brufau

Què et va motivar a presentar 
una proposta per la producció 
nacional de dansa? I per què 
vas proposar una adaptació 
de Many?
Em va interessar perquè es 
tracta d’un projecte de creació de 
públics. I per aquest cas crec que 
no tenia sentit una coreografia 
d’una hora, perquè és el que 
faig amb la meva companyia. El 
que em sembla interessant de 
la producció és que hi hagi dues 
peces de coreògrafs diferents. 
Vaig pensar que Many (2012), 
creada expressament per a un 
programa mixt i per un públic 
general, era molt adequada per 
aquesta ocasió. A més, aquí Many 
no s’ha vist. Va ser un encàrrec 
del Ballet du Rin, i Sam Sheppard, 
qui ha treballat amb Akram Khan, 
va compondre la música, perquè 
el programa girava al voltant de 
creadors britànics. 

Com a coreògraf has treballat 
amb la teva companyia, però 
sovint crees per a altres, 
sobretot per Europa. Com es 
treballa d’una manera i de 
l’altra?
Amb la gent de la companyia la 
comunicació és molt àgil i puc 
experimentar i provar més i en 
canvi quan em fan un encàrrec, 
no és que sigui més formal 
el que creo, però el marc de 
temps és diferent i normalment 
no s’esperen que experimentis 
gaire. Però, per a mi és 
interessant treballar de les dues 
maneres. 

Què li aporta a un ballarí 
poder treballar alhora amb 
dos coreògrafs d’estils tan 
diferents com tu i la Roser?
Una de les coses boniques de 
ser ballarí és poder treballar 
llenguatges diferents, ballar dife-
rent de la teva manera habitual o 
personal. És interessant profes-
sionalment fer-ho de tant en tant 

per créixer. 

De què pot servir aquesta ini-
ciativa concreta en el marc de 
la programació dels teatres 
del territori?
A mi m’ha alegrat molt que hi 
hagi tants municipis implicats. 
Però espero que no es quedi en 
això, o que només es pugui fer 
una gira si vas amb el segell del 
Mercat o el de la Generalitat, o 
bé que es quedi en una sola ac-
ció que tingui molta cobertura, 
però que després desaparegui. 
Amb la meva companyia mai he 
aconseguit fer una gira de deu 
funcions a Catalunya després de 
15 anys de trajectòria. Per això 
el què més m’atrau del projecte 
és que ballem per tot el territori. 
Per a mi no és una prioritat que 
la meva peça sigui una de les que 
es veuran, sinó la possibilitat de 
poder avançar des d’aquest punt. 

Què creus essencial de fer 
perquè la gent s’aficioni a 
veure dansa?
Programació regular. Amb el SAT! 
programem dansa una vegada al 
mes. La gent s’hi acostuma, veu 
que la dansa és de qualitat. Molts 
programadors pensen que no 
poden programar dansa perquè 
no hi ha públic. Però, si no ho 
intentes desenvolupar durant 
uns anys de manera regular, no 
despertaràs l’interès al públic 
potencial. La clau és programar 
dansa i que sigui una oferta 
interessant i amb el que tenim 
és possible, la regularitat dona la 
base. 

Per a tu quina funció ha de 
tenir l’associacionisme?
Qualsevol tipus d’associació és 
essencial. És important que quan 
ens reunim mirem de manera 
molt global, perquè de vegades 
no som capaços de veure tot el 
panorama. Les associacions per-
meten el diàleg per al bé comú. 



Entrevista
Uns dels objectius de 
l’Associació LiceXballet és re-
cuperar la història del Ballet del 
Gran Teatre del Liceu, així com 
difondre la figura de Joan Ma-
grinyà. En quin punt us trobeu? 
Queda molta feina per fer. Hi ha 
poca informació sobre el “Ballet 
Titular del Gran Teatre del Liceu” 
i això ens ho fa més difícil, i més 
tenint en compte que en aquella 
època no s’enregistrava res. 
Mantenim contacte amb diverses 
institucions i hem organitzat una 
taula rodona i dues gales al teatre 
Principal de Vilanova i la Geltrú en 
record al mestre Magrinyà.  

Com a ballarina Solista del 
Ballet Titular del Liceu què en 
destacaries? 
La companyia tenia la peculiari-
tat d’interpretar Ballets Clàssics, 
Dansa Espanyola i Escola Bolera, i 
el més important és que ballàvem 
sempre amb l’Orquestra del Liceu 
en directe. També destacaria les 
estrenes amb música de composi-
tors catalans com Prats Tria, Mon-
salvatge, Guinjoan, Altisnet, Esplà, 
així com de Granados i Falla, entre 
altres.

Al 1975 et vas incorporar com 
ballarina solista al “Musitheater 
im Revier” de Gelsenkirchen, 
Alemanya. Què et va aportar?
Em va obrir el món del ballet d’una 
altra manera i vaig apreciar la 
riquesa de l’escola que el mestre 
Magrinyà ens havia ensenyat. Vaig 
treballar amb coreògrafs invitats 
i vaig tenir la sort que Zoltan Imre 
em donés el paper principal d’”El 
Mandarí Meravellós” i Carlos Orta 
el de “Fantasia”. El fet de conviure 
amb ballarins d’arreu del món i 
de fer gires em va donar una visió 
oberta de la vida. Em sento molt 
feliç d’aquella experiència. 

Als 80 va sorgir un moviment de 
dansa contemporània catalana 
reconegut en l’àmbit interna-
cional. Creus que la dansa clàs-
sica no ha sabut consolidar el 
seu espai? 

La dansa clàssica necessita 
bastants recursos per cobrir des-
peses de vestuari, espai, decorats, 
ballarins, etc., i llavors no podíem 
fer front als costos de formar una 
companyia. Però gent preparada 
n’hi ha, només cal veure que en 
moltes companyies del món hi 
ha ballarins espanyols. Tenim un 
caràcter fantàstic per la dansa. A 
totes les èpoques hi ha moviments 
avantguardistes, i em sembla fan-
tàstica la dansa contemporània, 
però els ballarins han de tenir una 
bona formació, una base sòlida 
com la que  proporciona el ballet 
clàssic.  

Aquí hi ha hagut diversos in-
tents fallits de formar una 
companyia de clàssic, com el 
d’Angel Corella. Què és el que 
falla? Quin consell donaries a 
Elias Garcia i Leo Sorribes, els 
quals estan impulsant la creació 
d’un Ballet de Catalunya?

Els polítics no han donat mai im-
portància a formar una companyia 
de ballet clàssic. Gran error! En 
una època n’havíem sigut pioners. 
Persones capacitades han lluitat 
i han intentat formar-la, però no 
han tingut cap ajut. Quant a l’Elias 
i el Leo, són una prova de perse-
verança, valentia i professionalitat. 
Aquest estiu han presentat unes 
gales de ballet i unes classes ma-
gistrals magnífiques! LiceXballet 
admira el seu projecte i els dona-
rem suport en tot el que puguem. 

Tornant a l’associacionisme, 
quin valor li dones dins la so-
cietat actual? 
L’associacionisme és l’eina per-
fecta de cohesió social, de millora 
i de progrés. LiceXballet ens crea 
un vincle d’unió, un respecte i una 
il·lusió pel nostre passat i pel futur. 
També volem deixar una història 
i un lloc millor per la dansa. Re-
cuperem companys d’antigues 
temporades del Liceu i valorem 
el treball de Joan Antoni Pàmies 
qui, amb menys recursos que els 
d’ara, cada any programava una 
temporada de ballet i una d’òpera.  

Per Montse 
Otzet

Carme Cavaller

Presidenta de 
LiceXballet   

Els polítics no han 
donat mai importància 

a formar una 
companyia de ballet 

clàssic. Gran error! En 
una època n’havíem 

sigut pioners. 

Elegant i esvelta, amb un 
gest airós, Carme Cavaller 
és un model de ballarina 
de la dècada dels 60-70 

que reivindica, amb passió 
i decisió, un espai per la 

dansa clàssica. Un exemple 
d’aquest reclam és el web 
Associació LiceXballet, una 
entitat que neix l’any 2012 

a partir d’una iniciativa 
d’exballarins del Ballet del 

Gran Teatre del Liceu de 
Barcelona i de la qual ella 

n’és la Presidenta. 



Entrevista

Pere Faura

Coreograf i ballarí

El més interessant de 
Ballar era demostrar 

que tothom pot 
ballar i que pot ser 

una experiència 
transformadora. No 
hem caigut ni en el 
talent show ni en el 

concurs

És el protagonista de 
Ballar, la nova sèrie de 
TV3 sobre dansa, on fa 
tallers amb tot tipus de 
col·lectius socials que 
no han tingut contacte 

anterior amb la dansa. El 
fet de ser un dels coreò-
grafs que més referents 
audiovisuals usa en les 

seves obres no enterbo-
leix, sinó que accentua 

la seva visió crítica sobre 
el paper de la televisió i 
la seva pròpia feina dins 

aquest marc.

Al primer programa de Ballar vas 
anar a la presó de Lladoners a 
fer un taller amb convictes. Quina 
manera més forta de començar!
Es volia buscar un cop d’efecte, 
però també va ser el primer capítol 
acabat, i tenia a veure amb la lliber-
tat, una de les característiques de la 
dansa. 

Com sorgeix la idea del progra-
ma? 
Al Departament de Dansa de la 
Generalitat i al Cesc Casadesús 
se’ls va ocórrer la idea de cara a la 
creació de públics i va coincidir que 
van veure’m presentant la Caravana 
de Tràilers. Van pensar que també 
funcionaria per a un programa de 
televisió barreja entre El Foraster i 
Òpera amb Texans. TV3 va buscar la 
productora, Goroka.

I com va anar?
Compartíem la idea que es pot fer 
entreteniment sense caure en pro-
ductes de baixa qualitat. Vam pensar 
en què cada capítol anés lligat a un 
valor positiu de la dansa: la llibertat, 
el risc, la lluita... Per falta de temps 
i que el pressupost no permetia im-
plicar més professionals - pensaven 
que ho farien només per sortir en 
pantalla, però no és prou - es va 
canviar el format original. Per mi, 
el més interessant era demostrar 
que tothom pot ballar i que pot ser 
una experiència transformadora. 
Després el taller va passar a ser una 
part molt petita del programa. Però 
he de dir que el programa està molt 
ben fet i que no hem caigut ni en el 
talent show ni en el concurs, i que 
farà venir ganes de ballar.

De petit, t’havies enganxat a 
algun programa d’aquests?

Jo em vaig enganxar a les pel·lícules 
com Grease, Dirty Dancing i al-
tres merdes d’aquestes perquè les 
llogava al videoclub o les feien a la 
televisió, i aleshores jo me les gra-

vava amb el VHS i les mirava un cop 
i un altre.

Quina és la diferència entre pre-
parar una coreografia i un pro-
grama de televisió?
Un dia em van dir: “Ei, que suen!” 
I és clar que sues quan balles! 
La televisió és mentida, la realitat 
queda transformada en una cosa 
que sembla real però no ho és. A 
més, en la dansa cuidem molt el 
procés, perquè el procés transforma 
el producte. En televisió es pensa 
directament el producte. La manera 
de presentar el cos és molt dife-
rent, però poden fer bona parella, 
si dones temps per assajar, investi-
gar... i deixar que el cos suï!

Creus que donem massa im-
portància al que surt a la te-
levisió?
La televisió valida i dona prestigi, en-
cara que es tracti del projecte artís-
tic menys important de la teva vida. 
Ara s’ha fet més ràpida absorbint 
models de les xarxes socials, alte-
rant l’atenció i creant addicció. És 
com si t’anessin donant caramels, 
cada cop més ràpid, i no poguessis 
parar perquè saps que te n’espera 
un altre quan acabis el que tens a la 
boca, i te’l menges encara que no 
t’agradi, perquè potser el següent 
serà millor, i així vas engrapant 
sense parar.

T’havies imaginat mai fent te-
levisió?
Havia fet molta publicitat per 
guanyar diners; m’agafaven per 
fer el paper del nen ximple que li 
cau el gelat quan veu una tia bona. 
També vaig fer de secundari en 
una pel·lícula que va ser un fracàs, 
i algun videodansa amb l’Iñaki 
Álvarez. El cinema continua sent 
part de la meva inspiració per 
la manera de gravar el cos i les 
narratives que suggereix. Però el 
cinema és “allà i llavors”, mentre 
que el teatre és “l’aquí i ara”.

Per Bàrbara 
Raubert



Entrevista

Carles Puértolas

Metge i músic

L’últim responsable 
del cos és un mateix. 

A tots ens agrada 
que ens curin, però 
els responsables de 
fer exercici o seure 
bé som nosaltres 

mateixos.

Traumatòleg, cirur-
già ortopèdic, pianista 
i compositor, en Joan 

Carles Puértolas és un 
dels referents de la me-
dicina de dansa a Cata-
lunya. Treballa a cavall 

de l’Hospital General de 
Catalunya, on és cap de 
la Medicina de l’esport, 
i l’Institut del Teatre, on 
des del 1986 n’és metge 
consultor i cap de l’àrea 

de salut. 

Com vas entrar al món de la 
dansa?
Des dels 12 anys vaig poder accedir 
a assajos i funcions, on vaig conèixer 
gent com Rudolf Nureyev. Podria 
dir que el meu pati era l’escenari 
del Liceu, i sovint baixava a la sala 
d’assaig de dansa, on em vaig fer 
amic de la Guillermina Coll i altres 
ballarines. A partir dels 15 anys vaig 
començar a prendre classes de 
dansa en una escola a canvi de fer 
l’acompanyament al piano. 

Submergit en un ambient tan 
artístic, com va sorgir el teu in-
terès per la medicina? 
És molt atractiu conèixer el fun-
cionament del cos. Cada vegada 
em va agradar més, fins al punt 
d’abandonar la filosofia, que he po-
gut continuar pel meu compte. Vaig 
fer traumatologia i, com que estava 
vinculat amb el món de la dansa, els 
ballarins em venien a veure a mi.  

Com t’ho vas fer per especialit-
zar-te en patologies de dansa? 
Aquí no devies trobar gaires 
referents...
Vaig haver de buscar referències 
fora: el que s’escrivia als EUA, com 
el Dr. W. G. Hamilton i la seva dona 
Linda, que és psicòloga, i també 
el que es feia a França. Als no-
ranta vaig entrar en contacte amb la 
IADMS, una associació internacional 
de dansa i medicina. 

Com ha canviat el panorma des 
de que vas començar?
Hi ha titulats en medicina de l’esport 
que visiten ballarines i ballarins. 
També hi ha l’Emilia Pérez, que és 
metgessa re-habilitadora (i que ha 
sigut ballarina), i també fisiotera-
peutes especialitzats. Continuem 
sent tres o quatre, però. I de trau-
matòlegs, potser en sóc l’únic, 
almenys als fòrums i congressos de 
cirurgia de peu. 

Quina diferència hi ha entre 
la medicina de l’esport i la de 

dansa?
Les patologies dels ballarins i dels 
esportistes són molt similars. La 
diferència rau en què l’objectiu final 
de la dansa no és mai la superació 
física, sinó posar la pell de gallina 
al públic, és a dir: comunicar, no ai-
xecar la cama un cm més. Això can-
via totalment la manera d’entrenar 
i entendre els esforços que has de 
fer, i la resposta del cos. Amb una 
lesió pots ballar, però no podràs fer 
un doble mortal.  

Hi ha un decalatge entre la me-
dicina i la dansa? 
Els ballarins sempre han estat 
abandonats pel que fa als coneixe-
ments d’anatomia i funcionament 
del cos, i en l’àmbit mèdic tampoc 
hi ha hagut interès. La manca de 
coneixement també provoca que els 
ballarins es decantin per medecines 
alternatives. I hi ha molts profes-
sionals en aquestes medicines, però 
també molt embadocador.

Més enllà de l’ensenyament 
acadèmic. Què intenteu infondre 
als alumnes de l’Institut del Tea-
tre des de l’àrea de salut? 
Amb en Joan Carles Fernández 
(fisioterapeuta i professor de l’IT) 
treballem la consciència de la salut 
en l’alumne, que s’ha d’entendre 
des de l’alimentació i el treball 
físic saludable. Això vol dir que el 
primer i últim responsable del cos 
és un mateix, i realment és difícil 
d’inculcar aquesta consciència als 
adolescents. A tots ens agrada que 
ens curin, però els responsables de 
fer exercici o seure bé som nosaltres 
mateixos.

Una associació com l’ApdC quin 
paper pot jugar en l’àmbit de la 
salut?
Són un nucli o un “hub” des del qual 
es pot fer difusió de tots aquests 
coneixements teòrics i la seva 
aplicació. Són fonamentals, perquè 
poden arribar a més gent que 
institucions com l’Institut del Teatre.

Per Clàudia 
Brufau



Entrevista

Tracy Sirés

Gestora cultural i 
exgerent de l’APdC

Treballar pel 
col·lectiu és un valor 
necessari per poder 

crear consciència 
col·lectiva. Tots 

depenem una mica 
de tots...

És una dinamitzadora 
de públics i entusiasta 

gestora cultural. Per ella 
dedicar-se a la dansa és 
gairebé un acte revolu-
cionari. Sensible a les 
arts escèniques i plàs-

tiques, ha col·laborat en 
el British Museum, el 

Tate Modern i el MACBA, 
entre altres., on ha obtin-
gut coneixement i eines 

per dissenyar estratègies 
dirigides a captar públic 
i aconseguir que la gent 
abandoni el sofà de casa 
per una butaca de teatre.

Què significa la dansa per tu?
La dansa ocupa un lloc molt especial a 
la meva vida professional. Hi he treba-
llat des d’un lloc privilegiat, on he pogut 
conèixer les seves virtuts i mancances, 
totes les seves dimensions i les seves 
dinàmiques. Jo sempre dic que de-
dicar-se a la dansa és gairebé un acte 
revolucionari! Connectar amb el cos i 
donar-li llibertat de moviment i joc! 

En què consisteix la gestió cul-
tural?
La visc com un intent de crear ponts 
de diàleg entre el món artístic i la 
ciutadania. A vegades el pont és curt i 
a vegades molt llarg! Per mi, el centre 
és l’art, i l’artista i totes les persones 
que treballen en el projecte artístic 
estan en l’àmbit de la gestió cultural. 
És evident que hi ha moltes especialit-
zacions: producció, mànager, comuni-
cació, públics, recerca de finançament, 
etc.

Que t’emportes del teu període 
com gestora de l’APdC?
Va ser un període de creixement humà 
i professional. Sobretot m’he emportat 
valors i molts bons records i amistats. 
En l’àmbit professional, m’he fet una 
radiografia molt interna del sector, des 
de la defensa professional o el sistema 
públic de suport, fins a les xarxes, 
als públics o l’educació artística. En 
definitiva, l’engranatge del sistema de 
la dansa.

Per què fa por la dansa?
Perquè no es coneix, i allò que desco-
neixem ens fa «por» o ens hi sentim 
lluny. Tampoc ens agrada la sensació 
de no entendre. A més, vivim molt 
desconnectats del cos. I si li sumes 
el fet que hi ha poc contacte amb la 
dansa en l’edat escolar... tot influen-
cia. Tot i que cada vegada hi ha més 
projectes enfocats a la pedagogia de la 
dansa, a introduir-la a les escoles, més 
espectacles familiars, projectes que es 
dediquen a la vessant més formativa... 
Són una part molt important per una 
bona salut del sector!

Creus que al públic se l’ha de      

formar? 
No en un sentit acadèmic, però sí 
fomentar l’accés a la informació, apro-
fundir en l’experiència. Hi ha molts 
tipus de públics, amb necessitats dife-
rents i preferències. A mi m’agraden 
molt les converses postfunció, escoltar 
com l’artista ha creat la peça i potser 
compartir alguna sensació que he 
tingut... Però hi ha qui prefereix tenir 
informació abans. Pot ser en forma de 
conferències, trobades, presentacions, 
exposicions i a través d’Internet. Sovint 
ens n’oblidem, però estem tot el dia 
connectats a la xarxa i els continguts 
digitals són una font d’informació, 
de captació de l’imaginari i de poder 
aprendre més. 

Quines estratègies utilitzes per 
crear més públic? 
Públics és un camp molt ampli i es 
pot abordar de diferents maneres, 
depenent de l’objectiu final i, òbvia-
ment, del pressupost. Porto un any a 
càrrec de l’àrea de públics i vendes del 
Teatre Auditori de Granollers, i aquests 
dos conceptes importants, «públics» 
i «vendes», sovint entren en «joc» i 
«conflicte». Actualment dirigim els 
esforços a generar més fidelització, 
focalitzats en el «màrqueting directe», 
a l’anàlisi de les dades i al consum. 
Estem aprenent a cuidar el públic que 
ja és «habitual», a crear espais de 
qualitat per conèixer més, per par-
lar... Tot això és important i valuós, 
però només és una part. L’altra és la 
d’arribar a nous i diferents públics. 
Hem d’assegurar estratègies sosteni-
bles de llarga durada. Ara són massa 
intermitents, poc mesurades.

Quin valor dones a 
l’associacionisme en la societat 
actual? 
Molt alt. Tothom hauria de viure de 
prop un moviment associatiu. Par-
ticipar en la construcció i defensa 
d’uns objectius compartits. Aprendre 
a treballar pel col·lectiu és un valor 
necessari per poder crear consciència 
col·lectiva, des de la pràctica i no tant 
des de la teoria. Tots depenem una 
mica de tots...  

Per Montse 
Otzet



Entrevista

Anna Maleras

Fundadora Estudi 
Anna Maleras 

És imprescindible 
creure en el que 
ensenyes. Molts 

professors no saben 
dirigir-se al pianista 

o guiar l’oïda dels 
alumnes

L’Anna Maleras va 
introduir la dansa 

moderna i el jazz a finals 
dels anys seixanta quan 
va obrir el seu estudi el 
1967 al carrer Teodora 
Lamadrid, i enguany 

se n’ha celebrat el 50è 
aniversari. L’empenta 

d’aquesta dona inquieta 
ha despertat la vocació 
per la dansa moderna 

i el jazz a diverses 
generacions.

Enguany l’Institut del Teatre ha 
publicat Anna Maleras, passió 
per la dansa. Com t’hi has vist 
reflectida? 
En Jordi Fàbrega ha captat molt bé la 
meva manera de ser. A més, és un lli-
bre molt amè. De fet, jo sempre havia 
pensat que en Delfí Colomé escriuria 
un llibre sobre mi, però es va morir 
abans. Ell em va ajudar moltíssim, 
ens estimàvem molt.

Tenies una bona base de músi-
ca, dansa clàssica i bolera, i a 
Cannes vas descobrir la dansa 
moderna i el jazz…
La meva cosina, l’Emma Maleras, 
tenia molt bon contacte amb la 
Rosella Hightower i el seu braç dret 
era el Josep Ferran. Hi vaig anar per 
ells. Era la primera vegada que sortia 
de Barcelona,  amb vint-i-tants anys. 
Allà vaig conèixer el meu primer 
mestre de jazz Lynn Murray. I pel què 
fa al jazz autèntic, el negre, el vaig 
descobrir amb Walter Nicks, gràcies 
als stages que organitzava José de 
Udaeta a Sitges. Vaig aconseguir que 
ens fes classes a l’estudi de Teodora 
Lamadrid. 

Tots aquests descobriments els 
vas compartir a l’estudi, que vas 
obrir al 1967.  Qui et va ajudar?
En Walter Nicks, que ens tenia molta 
estima, em donava consells per 
contractar professors, com negociar 
els caixets i quin era l’adequat per a 
cada tècnica. El que deia ell anava a 
missa. També vaig connectar molt 
bé amb l’Hermann Bonín, que llavors 
era el director de l’Institut del Teatre. 
Amb ell ens repartíem les despeses 
per organitzar cursos. Després vaig 
col·laborar amb la introducció del de-
partament de dansa contemporània 
a l’IT.  

Com t’ho vas fer per estar tan 
activa?
(Riu) Perquè sóc una tia “echá pa 
lante”. L’estudi m’agradava perquè 
era una manera de fer créixer tot 
aquest moviment a Barcelona, i els 

stages van ser una gran aventura. 
Sempre em vaig saber envoltar d’un 
bon equip, gent que creia en el que 
feia. 

Com ets com a coreògrafa?
Quan m’hi poso ho faig com un 
llampec. Després em dic que hauria 
d’haver anat més a poc a poc per 
madurar-ho. Amb aquest sistema 
he creat coses com la Saeta (1980) 
per a la Montse Colomé i la veig com 
una peça rodona,  tot i que en d’altres 
ocasions em dic: “No Maleras! Hau-
ries d’haver pensat més!”

Una neix pedagoga o se’n fa? 
Es porta dins, com a mínim en el 
meu cas. No he estudiat pedagogia, 
he estat autodidacta, sóc intuïtiva. 
Amb els nens, per exemple, m’hi 
entenc molt bé. El que és imprescin-
dible és estimar els alumnes i creure 
en el que ensenyes. Una altra cosa 
molt important és que a l’Institut del 
Teatre no cuiden la música, molts 
professors no saben dirigir-se al pia-
nista o guiar l’oïda dels alumnes.

Com és el teu dia a dia actual-
ment?  
Vaig a classe, estudio el piano cada 
dia com a mínim una hora i mitja 
perquè és com una teràpia per a mi. 
Com que ara no puc ballar tant, em 
dedico a la música, faig gyrokinesis, 
dono classes als nens... Ja no puc fer 
bots ni salts. Estic molt bé, però és 
clar, no és el mateix.

Per acabar, com vas comença  
amb la dansa?
La meva mare i la de la Pilar Cambra 
eren com germanes. Jo acompan-
yava a la Pilareta a classes de dansa 
i em quedava en un racó mirant. 
La mestra em va dir “a tu t’agrada 
molt ballar, oi? Que vingui la teva 
mare.” Jo ja estudiava piano i a casa 
no tenien diners per més classes. 
Però aquesta senyora va dir que no 
es preocupessin.  Sempre em van 
ajudar, el mestre Magrinyà va fer el 
mateix. 

Per Clàudia 
Brufau



Entrevista

Lynda Miguel

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



Entrevista

José Carlos 
Martínez

Director artístic 
de la companyia 

Nacional de Dansa

La transició 
professional dels 

ballarins és un tema 
molt important i 
desgraciadament 

està tot per fer

José Carlos Martínez 
el 1988 va ser triat per-
sonalment per Rudolf 

Nureyev per formar part 
del cos de ball del Ba-

llet de l’Òpera de París, 
on uns anys més tard 

va arribar a la màxima 
categoria en la jerarquia 
de la dansa clàssica. Fa 

set anys va iniciar un nou 
camí, el de dirigir artís-
ticament la Companyia 

Nacional de Dansa.

Set anys al capdavant de 
la Companyia Nacional 
de Dansa. Des d’aquest 
minaret privilegiat com veus 
la situació de la dansa a 
Espanya?
La situació de la dansa al nos-
tre país està molt malament 
però no crec que la Compa-
nyia Nacional de Dansa sigui 
un minaret privilegiat. No tenim 
teatre on poder dissenyar la 
nostra temporada, els nostres 
ballarins tenen un salari molt 
per sota del que tenen ballarins 
de gairebé totes les compa-
nyies nacionals d’altres països, 
arriben difícilment a fi de mes... 
I què faran quan tinguin 45 
anys? La situació de la dansa 
ha empitjorat molt en aquests 
anys de crisis. 

Acaba de redactar-se el Pla 
Cultura 2020 i sembla que la 
dansa nacional pot tenir un 
teatre propi a Madrid.
El teatre que està previst en el 
Pla seria un espai que acolliria 
la seu de les dues companyies 
nacionals, Companyia Nacional 
de Dansa i Ballet Nacional 
d’Espanya. Això ens perme-
tria poder desenvolupar els 
nostres projectes com fan les 
altres unitats de producció de 
l’INAEM. Fins ara jo no he po-
gut ser totalment lliure a l’hora 
de programar, ja que haig de 
“vendre” aquesta programació 
als diferents teatres i pro-
gramadors nacionals per poder 
estrenar. D’altra banda, és 
molt difícil fidelitzar a un públic 
quan no hi ha una programació 
“regular” en un mateix teatre. 

Per parlar de futur al món 
de la dansa, cal parlar de les 

transicions professionals. 
En el teu cas es va fer de 
manera molt natural però 
quins mecanismes creus 
necessaris per poder 
incorporar els professionals 
de la dansa al sistema laboral 
del país? 
La transició professional dels 
ballarins és un tema molt 
important i desgraciadament 
està tot per fer. És molt 
difícil formar-se alhora que 
es desenvolupa la carrera 
professional, però actualment 
no hi ha una altra opció. 
Sistemes d’acompanyament 
com tenen els esportistes d’elit 
poden ser bones fórmules. 
Aquests models ja existeixen 
i podrien fàcilment adaptar-
se per ajudar als intèrprets 
a l’hora de la seva transició. 
Crec que el més important és 
tenir consciència d’aquesta 
particularitat en la nostra 
professió, i després trobar 
el finançament per poder 
engegar aquests mecanismes. 

La dansa té un problema de 
públic?
Personalment crec que no. 
Crec que cal saber atreure el 
públic al teatre a veure dansa, 
però el públic existeix.

Quina creus que és la man-
cança més gran de la dansa 
en aquest país?
Som un dels països d’on 
surten més ballarins amb una 
excel·lent formació i, alhora, 
no tenim gairebé companyies 
professionals estables 
on tots aquests ballarins 
puguin desenvolupar la seva 
professió, aquesta és una gran 
mancança. 

Per Cèsar 
Compte



Entrevista

Montse Guri

Directora de l’IEA 
Oriol Martorell

Els projectes de 
dansa a les escoles 
ajuden a la millora 
del nivell cultural 
del país. Tots hi 

contribuïm, des de 
l’Institut del Teatre 

fins a les escoles 
autoritzades.

L’Institut Escola Oriol 
Martorell és un centre 
educatiu únic a Cata-
lunya, on els alumnes 

combinen l’aprenentatge 
de música i dansa du-

rant la primària i la se-
cundària. El projecte es 
va gestar a finals dels 
noranta i va obrir les 

portes el curs 2000-01. 
Montse Guri, que prèvia-
ment havia treballat com 
a docent a l’escola públi-

ca i als departaments 
d’Ensenyament i Cultura, 
n’és la directora actual.

Amb quins objectius et vas in-
corporar a l’Oriol Martorell com 
a directora? 
El primer any vaig estar coneixent 
l’escola per dins i ,el segon, vaig 
presentar el projecte de direcció. 
Un dels objectius per a mi era que 
els alumnes poguessin continuar 
la dansa durant la secundària com 
els de música, per tant que el cen-
tre fos un conservatori de música 
i de dansa. Al Departament vam 
presentar la viabilitat de la dansa a 
l’Oriol Martorell i també a l’Institut 
del Teatre, perquè ho veiessin com 
una oportunitat d’eixamplar l’oferta 
de la dansa al país. Ara mateix hi 
ha dos conservatoris públics i el 
centre de dansa professional Arte-
mis de Tarragona.

Possibles futurs músics i balla-
rins comparteixen aula des de 
primer de primària. Què els 
aporta aquesta experiència 
compartida?
És un enriquiment veure com 
treballen els teus companys. Al 
primer cicle de primària fan de tot, 
de tastaolletes, però fins i tot quan 
s’encaminen cap a una disciplina, 
continuen treballant l’altra. Els de 
dansa fan cant, i els de música 
rítmica Dalcroze i un treball físic 
específic per a músics. També fem 
altres accions, com una festa en 
la qual els músics fan de ballarins 
i viceversa. La interdisciplinarietat 
els fa créixer més preparats. 

Els vostres alumnes tenen un 
rendiment molt bo. Com els 
beneficia en general la dansa i 
la música?
Estan per sobre de la mitjana de 
Catalunya en competències bà-
siques. S’ha de tenir en compte, 
però, que els nostres alumnes han 
estat seleccionats. El fet de fer 
dansa i música amb una doble es-
colaritat comporta que tinguin uns 
hàbits, organització en el treball, 
capacitat per esforçar-se, disci-
plina, escolta, i el treball en equip 

que és intrínsec en l’aprenentatge 
musical o en la dansa. Tot això 
els dona unes estratègies a l’hora 
d’enfocar matèries diferents.

Eduqueu futurs artistes. Poseu 
èmfasi en algun aspecte que no 
sigui tant de caràcter artístic?
Treballem molt l’educació 
emocional, perquè s’han de prepa-
rar per a diferents situacions, des 
de quan no els agafin en una au-
dició, o inclús per l’èxit, que també 
s’ha de saber gestionar.

L’Oriol Martorell té unes con-
dicions úniques a Catalunya, 
com es pot traslladar part de 
l’experiència a altres escoles?
Quan es va dissenyar aquest 
projecte es va pensar en un cen-
tre a cada capital de província. 
Però no ha pogut ser per motius 
econòmics. Ara bé, es poden fer 
convenis regulats, perquè hi ha 
moltes escoles de dansa i música 
amb professorat titulat. Ja hi ha 
llocs que ho fan i funciona. Im-
plica un copagament, i per aquells 
centres en els quals els pares no 
puguin assumir el cost, se’n podria 
encarregar el Departament. És un 
plantejament que ha de ser sobre 
la taula.

Amb la presència de la dansa 
a les escoles com hi sortim 
guanyant com a societat? 
Com fas que la gent tingui ganes 
d’anar al teatre? Nosaltres hem 
d’educar els nens i nenes amb el 
gust d’anar-hi. Els projectes de 
dansa a les escoles ajuden a la 
millora del nivell cultural del país. 
Tots hi contribuïm, des de l’Institut 
del Teatre a les escoles autorit-
zades, que n’hi ha que fan molt 
bona feina, com les de Reus amb 
les que tenim un projecte conjunt, 
o la de Celrà. Se les ha de reco-
nèixer. Creen un planter important 
de ballarins i músics, però també 
s’ha de continuar treballant per fer 
créixer el públic.

Per Clàudia 
Brufau



Entrevista

Paul Bronkhorst

Director de l’ODN

Cal conscienciar als 
ballarins que ballar 

no és per tota la vida 
i alhora explicar a 

altres organitzacions 
–en l’àmbit laboral i 
cultural– quines són 
les especificitats de la 
carrera del ballarí. 

Penjar les sabatilles 
pot ser el final d’una 

carrera en la dansa, però 
també la possibilitat de 

descobrir-ne una de nova. 
Paul Bronkhorst dirigeix 

Omscholing Dansers 
Nederland, que vetlla 

perquè els ballarins tinguin 
les eines necessàries per 
entrar en nous camps de 
feina. Fundada el 1986, 

l’ODN és, juntament amb 
altres organitzacions del 
Regne Unit i el Canadà, 

un referent en la transició 
professional dels ballarins.

En què consisteix la feina d’un 
orientador professional? 
Al principi em pensava que seria 
com fer de metge: parlar amb la 
gent i, al final de la conversa, creus 
que la persona hauria de ser perio-
dista o fotògraf. Però en la pràctica 
és molt diferent, perquè mai hi ha 
només una única elecció vàlida. El 
que fem és mirar quins interessos 
té la persona, allò que considera es-
sencial en la vida és clau a l’hora de 
raonar una opció.

Com va sorgir la vostra organit-
zació el 1986?
Després de l’elaboració d’un es-
tudi sobre una segona carrera per 
als exballarins, es va impulsar la 
col·laboració entre les associacions 
i sindicats perquè els ballarins i les 
companyies fessin lobby amb el 
Ministeri de Cultura.

Què oferiu i qui pot entrar al 
programa?
Per una banda oferim orientació 
professional, és a dir, ajudem als 
ballarins a decidir a què els agra-
daria dedicar-se. I per l’altra, quan 
deixen de ballar, també els oferim 
suport econòmic. Una vegada saben 
què volen fer també poden obtenir 
unes beques per a la seva formació i 
les pràctiques. Però, per accedir a la 
beca i per rebre l’ajuda econòmica 
per la transició han de complir certs 
requeriments, com haver pagat 96 
contribucions (un percentatge del 
seu sou) al llarg de 10 anys.

Per tant, la majoria dels que 
entren al programa deuen ser 
contractats per companyies.

Sí, perquè els freelance normal-
ment es dediquen a més coses a la 
vegada, com ensenyar o coreogra-
fiar. La majoria de gent que entra al 
programa complet d’ODN vénen de 
companyies, però també ens arri-
ben freelance que demanen orien-
tació professional.

Des del teu punt de vista, 
la carrera de ballarí quines 

peculiaritats té?
És molt limitada en el temps, men-
tre que la majoria de carreres tenen 
una continuïtat o bé alternatives 
semblants. Normalment es compa-
ra als ballarins amb els atletes. Ara 
bé, els atletes poden estalviar diners 
–perquè acostumen a guanyar-ne 
més que els ballarins– i alguns 
també poden preparar-se per una 
segona carrera. El que m’ha ensen-
yat l’experiència és que els balla-
rins no poden estalviar ni estudiar 
mentre es dediquen a la dansa.

Què és el més dur i el més fàcil 
en la transició dels ballarins?
El que els costa més és dir adéu a 
la dansa, ser un ballarí és més una 
qüestió d’identitat que una pro-
fessió. Per tant, els és difícil jubilar-
se del que són. En canvi, els ajuden 
molt les aptituds i eines que han 
cultivat, perquè són persones am-
bicioses, disciplinades i persistents.

Quina diferència hi ha entre 
els exballarins a Holanda i a 
d’altres països on no hi ha una 
organització com la vostra?
D’un estudi que es va fer entre el 
2001 i el 2004 vam comprovar que 
en els països en els quals no es 
dóna suport als ballarins, aquests 
ballen més temps i hi ha un percen-
tatge més alt de gent que es queda 
en el mateix camp. En canvi, en 
els països on s’ofereix suport a la 
transició, es retiren una mica abans 
perquè saben que poden trobar 
feina en altres àrees.

Com poden contribuir 
associacions com l’APdC 
a millorar la transició dels 
ballarins?
Els òrgans de la seguretat social no 
coneixen les situacions específiques 
de les persones amb qui tracten. 
Per tant, cal conscienciar als balla-
rins que ballar no és per tota la vida 
i alhora explicar a altres organitza-
cions –en l’àmbit laboral i cultural– 
quines són les especificitats de la 
carrera del ballarí. 

Per Clàudia 
Brufau



Entrevista

Àngels Margarit

Directora del Mercat 
de les Flors

Les associacions 
poden ser lobbies de 

pressió, però amb una 
mirada global. Han 
de ser més incisives 

en situacions que són 
molt greus.

Fa un any va aterrar al 
Mercat de les Flors com a 
directora. Una de les bal-
larines i coreògrafes més 
reconegudes de la dansa 
contemporània catalana, 
Àngels Margarit va tenir 

la seva primera experièn-
cia com a programadora 
amb Tensdansa. Ara, al 

capdavant de la casa de la 
dansa, treballa per de-
splegar un projecte que 
vol respondre a certes 

problemàtiques del sector. 

El titular del teu projecte és La 
Casa dels artistes. Què significa 
dins del projecte global? 
El Mercat de les Flors continuarà 
sent la Casa de la Dansa, però 
per a mi és important establir una 
complicitat amb els artistes. Tractar 
la creació contemporània de 
vegades no només és programar 
espectacles, sinó que és entendre 
millor els artistes. En el meu 
projecte plantejava constel·lacions 
d’artistes, que poden ser d’un 
artista o de varis, amb els que fas 
una curadoria compartida per 
presentar el focus sobre el seu o 
els seus treballs. Busquem més 
complicitat amb l’artista. Ens 
interessa saber quins són els seus 
projectes a llarg termini i com el 
podem acompanyar, no es tracta 
només de programar les seves 
obres. 

Què implica programar especta-
cles? 
Hi ha tant de mediació com de 
programació i penso que és bastant 
comú en totes les programacions 
més o menys contemporànies. La 
paraula agradar la trobo molt su-
perficial. Evidentment t’identifiques 
i t’interessen més unes coses 
que unes altres. Però a mi el que 
m’agrada de programar és tractar 
de connectar la diversitat. Des d’un 
teatre s’ha de mitjançar. Evident-
ment sempre hi ha una selecció 
de mirada, perquè sempre hi ha 
treballs que et semblen més valuo-
sos que d’altres. Però, per a mi, 
això no ha d’anar lligat a l’estètic i 
al gust personal, sinó al reconeixe-
ment del rigor que té una obra. 
Programar també és posar en con-
text una obra perquè funcioni.

Un punt important del teu pro-
jecte com a directora del Mer-
cat és la mirada al territori. La 
Producció Nacional de Dansa ha 
estat satisfactòria?
La PND és una eina que ha ser-
vit per treballar amb el territori i 
cohesionar grups que a partir d’ara 

estaran en contacte. És una opor-
tunitat perquè això no s’aturi, és un 
gran pas endavant que cinc teatres 
es posin d’acord per fer una gira 
amb un artista. Per una banda, fa 
que la producció sigui més assequi-
ble, i per l’altra es genera un diàleg 
que moltes vegades en el nostre 
país s’ha interromput si no tens un 
públic regular. Ara s’ha d’aprofitar 
l’impuls d’aquesta iniciativa. Anem 
cosint i fent xarxa, perquè els pro-
jectes s’arrelen quan la gent se’ls fa 
propis. 

Quin paper han de tenir i com 
han de treballar associacions 
com l’APdC des del teu punt de 
vista?
El paper de les associacions sem-
pre és canviant, com totes aquelles 
organitzacions que s’instauren per 
mitjançar. Han de ser molt mòbils 
i s’han de replantejar, ja que en un 
moment determinat calen unes 
coses i i més endavant unes altres. 
Una mateixa associació, quan és 
molt àmplia, no pot realment abor-
dar-ho tot; això l’obliga a col·locar-
se en una posició que és massa 
neutra i no acaba de funcionar. Per 
tant, és bo que n’hi hagi més d’una 
si hi ha interessos diferents. Poden 
ser lobbies de pressió, però alhora 
amb una mirada global. Crec que 
de vegades han de ser més inci-
sives en situacions que són molt 
greus, com per exemple el sistema 
administratiu i la manera amb la 
qual es realitzen les subvencions, 
que és molt negatiu. Es fan de cara 
a l’administració, de cara al control 
i això desgasta molt. De vegades hi 
ha lluites molt grans d’SGAE amb 
els autors. Trobo perillós que les 
associacions estiguin a prop dels 
llocs de poder, perquè han de tenir 
llibertat. Són la manera que tenim 
d’articular-nos. Desenvolupen un 
paper molt important en el pla 
integral, fan una feina magnífica. 
Malauradament hi ha poc personal 
que hi treballa, però això és culpa 
nostra, dels socis; Ens hi hauríem 
d’involucrar més.

Per Clàudia 
Brufau



Entrevista

Alexis Eupierre

Subdirector del CSD

Vaig entrar al 
CSD perquè estic 

convençut que 
l’educació és 

fonamental, i em 
motivava elaborar 

un pla d’estudis 
encaminat a la 

Universitat. 

L’actual subdirector del 
Conservatori Superior 

de Dansa de l’Institut del 
Teatre ha tornat als seus 
orígens. És el lloc on va 

començar a estudiar l’any 
1984, per després marxar 
a Nova York i graduar-se a 
la Juilliard School. De nou 
a Barcelona, va ballar amb 

Àngels Margarit, Jordi 
Cardoner i Olga Mesa en-
tre d’altres, i el 1996 creà 
la seva pròpia companyia, 
Lapsus, dins el centre de 

creació de La Caldera, que 
va dirigir del 2008 al 2015. 

Què és el més important que ha 
de saber un bon ballarí?
Ha de conèixer el seu cos, les 
seves habilitats i necessitats, fins 
a convertir-lo en el millor vehicle 
per relacionar-se amb el món. El 
cos és la nostra primera casa. Però 
l’intèrpret d’avui no és només un 
cos, és una persona autònoma que 
treballa en col·laboració, també és un 
artista.

Com vas sumar-te a la direcció 
del CSD? 
Vaig entrar al projecte de direcció del 
Jordi Fàbregas fa dos anys perquè 
estic convençut que l’educació és 
fonamental, i em motivava elabo-
rar un pla d’estudis encaminat a la 
Universitat. A més, tenia ganes de 
tornar a estar a l’aula i a prop dels 
estudiants, que sempre t’ensenyen 
i et donen molta energia, molta 
marxa.

Què calia canviar?
S’havia d’aplicar una mirada més 
holística als estudis i replantejar 
què és la dansa avui dia, com es pot 
ensenyar i com es pot ballar. Calia 
fer una feina d’actualització i de 
diàleg, tenint en compte els alumnes 
i els contextos actuals de la creació 
escènica, així com les possibles sor-
tides laborals.

I ha estat fàcil engegar aquests 
canvis?
Les institucions públiques tenen un 
ritme lent, però ja hi ha canvis tangi-
bles, per bé que encara queda molt 
per fer. Sobretot perquè són canvis 
que cal que els faci tota la comunitat 
educativa. És un procés continuat de 
posar-te preguntes.

On es veuen?
Per començar, tota la seqüència 
d’activitats dels estudiants ha es-
tat reprogramada per millorar-ne 
l’experiència, i estic molt content 
d’haver introduït un espai flexible 
dins l’horari dels divendres, un espai 
obert a la possibilitat de trobar-nos, 
per fer classes magistrals, presenta-

cions, xerrades... És important unir 
teoria amb pràctica, ensenyament 
amb professió. Per això també hem 
fomentat la relació amb els creadors 
que tenim a prop i amb la creació 
o col·laboració en projectes fora de 
l’escola, com el Festival Sismògraf o 
les accions al MACBA. Estem mirant 
de fer més accions que fomentin la 
transversalitat, la relació entre dife-
rents disciplines artístiques, i canviar 
la idea que un pedagog no és algú 
creatiu, perquè sí que ho és!

El CSD està al nivell d’altres con-
servatoris europeus?
Vaig començar la meva tasca com a 
subdirector visitant totes les escoles 
europees que em semblaven inte-
ressants per veure com treballaven. 
Hi ha molts models, i s’hi pot tro-
bar de tot. Aquí tenim alguns punts 
forts i no parem de millorar. De fet, 
en els darrers 3 anys no ha parat 
d’augmentar el nombre de persones 
que vénen a audicionar, i també els 
graduats que trobes dalt dels esce-
naris.

Quina és la relació amb 
l’Associació de Professionals de 
la Dansa?
Cada cop fem més projectes con-
juntament, com el ReMouTe, o el Dia 
Internacional de la Dansa. Entenem 
de la mateixa manera els valors que 
pot aportar la dansa a la societat, i 
que van més enllà del treball escènic. 
Sabem que la dansa proporciona 
experiències que transformen la 
gent, i és molt clar quan l’apliquem 
a col·lectius com la gent gran o a les 
presons. La dansa genera un tipus 
de coneixement que s’ha de valorar.

És una feina també de cara a la 
societat.
Cal trencar la idea que el ballarí 
és algú que sap aixecar la cama i 
poc més, que no sap pensar. Som 
gent seriosa, compromesa, amb 
molts nivells de pensament, que 
sabem què significa treballar en 
col·laboració, la tolerància i la diversi-
tat. Ara cal que la societat ho sàpiga. 

Per Bàrbara 
Raubert



Entrevista

Roberto G. Alonso

Hi ha un contrast 
entre el panorama 

creatiu, que està 
en ebullició, i la 

situació precària de 
les estructures de 
gestió, producció i 

distribució.

Parlem amb l’actual 
president de l’Associació 
de Companyies Profes-

sionals de Dansa de 
Catalunya, Roberto G. 

Alonso, sobre els objec-
tius que es marquen com 

a entitat. L’ACPDC es 
va constituir el 2006 per 
apropar les necessitats 
creatives a les empre-
sarials, com la partici-

pació en fires i afavorir la 
difusió i promoció de la 

dansa.

Quan i per què et vas fer de 
l’ACPDC? 
Me’n vaig fer quan vaig veure 
que, com a companyia, ne-
cessitava poder envoltar-me 
d’altres companyies per tal de 
poder créixer una mica quant a 
funcionament, aprendre de les 
bones pràctiques dels altres i 
establir sinergies. També per 
relacionar-me com a companyia 
amb les institucions. 

L’Associació, que neix amb 
companyies històriques 
com Gelabert-Azzopardi, 
Lanónima Imperial i 
Mudances, en quin moment es 
troba ara mateix?
Quan es va crear, aquestes 
companyies tenien seguretat 
sobre els seus pressupostos, i el 
sistema de subvencions anava 
d’una altra manera, els circuits 
estaven més estesos que no 
pas ara. Hem passat per tot un 
procés a escala de país molt 
complicat i en aquest camí s’han 
perdut moltes companyies. 
Això, evidentment, ha tingut una 
repercussió en l’Associació. Ara 
bé, hem continuat amb ganes de 
mantenir-la malgrat la preca-
rietat – rebem poques ajudes 
econòmiques. Fem el que po-
dem per tirar endavant i acon-
seguir nous socis. En el fons és 
un reflex de què està passant en 
aquest país. Hi ha un contrast 
entre el panorama creatiu, que 
està en ebullició, i la situació 
precària de les estructures de 
gestió, producció i distribució. 

Quin és un dels motius de la 
precarietat en aquest sector? 
Nosaltres no només fem de 
gestors –fem de tot– des de 
productors a mànagers. Des de 
l’Associació lluitem perquè les 
institucions no entenen aquesta 
precarietat. Quan presentes un 
pressupost, a l’hora de demanar 
subvencions hi ha moltes coses 

que a nivell tècnic no quadren. 
Des de l’Associació estem 
lluitant perquè les institucions 
entenguin aquest nou sistema.

Les normes de la paperassa 
són molt rígides...
Juntament amb l’APdC hem de 
fer entendre a les administra-
cions que crear cultura no és 
una fórmula matemàtica. Entre 
cada creador, en cada producció 
i, fins i tot, dins d’una mateixa 
companyia, s’estableixen unes 
sinergies diferents i les institu-
cions haurien de vetllar perquè 
això pugui generar cultura i 
que, de retruc, generi feina. La 
burocràcia és molt feixuga i això 
desanima, perquè la màquina va 
a mig gas pels entrebancs dels 
tecnicismes. Les ajudes haurien 
de ser més fàcils i més permea-
bles.

Esteu treballant en com fer 
pedagogia o com millorar 
aquestes situacions?
Des de la nostra associació 
també estem fent una mica de 
balanç i autocrítica del que ens 
correspon a nosaltres. Hem 
d’intentar veure tots plegats què 
podríem fer millor i treballar per 
millorar-ho.

Quins ponts i amb quin 
propòsit s’han d’establir amb 
l’APdC? 
Hi ha hagut èpoques en les que 
les dues associacions no han 
caminat sempre de la mà. Crec 
que ara estem en un moment en 
el que totes dues entitats tenim 
la voluntat de dialogar per anar a 
una, sobretot respecte a les ad-
ministracions. Evidentment, de 
vegades tenim visions diferents, 
perquè sovint, dins del mateix 
món de la dansa, hi ha perspec-
tives diferents. Això ho hem de 
veure de manera positiva. Hem 
de trobar camps comuns per tal 
d’avançar.

Per Clàudia 
Brufau



Entrevista

Joan Subirats

Comissionat de Cultura 
de l’Ajuntament de 

Barcelona

Si parlem del dret a 
l’accés a la cultura, 

haurem de reforçar les 
connexions entre el món 
de l’educació i el cultural

El Comissionat de Cultura de 
l’Ajuntament de Barcelona ha 
estat una cadira de mal seure 
en aquesta legislatura. Primer 
Berta Sureda, després Jaume 

Collboni i finalment, des de 
gener passat, Joan Subirats. 
Aquest politòleg, economista, 

professor universitari i impulsor 
de Guanyem, sap que té poc 

temps per fer tota la feina que 
voldria, però les idees són clares 

i l’agenda mil·limetrada

Fa poc es va acabar la 
qüestionada Quinzena 
de la Dansa, hi vas 
anar? 
Vaig veure’n tres 
peces: la inauguració 
a Hospitalet amb IT 
Dansa, la versió de 
carrer d’Origami (de 
Mudances) a Esplugues 
de Llobregat i, a Santa 
Coloma, el Ballet de 
Marsella, amb una 
versió del Bolero 
de Ravel que em va 
encantar. 

L’any que ve hi 
tornarem quatre 
municipis més: Sant 
Adrià, Viladecans, El 
Prat i Sant Cugat, deu 
en total.

Quina bona notícia! Ets 
consumidor habitual 
de dansa, llavors? 
Soc abonat del Liceu 
i veig la dansa que hi 
fan i, de tant en tant, al 
Mercat de les Flors. No 
en soc cap apassionat, 
però sempre he con-
sumit cultura, fins i tot 
vaig a veure Wagner, 
que per a molts polítics 
és el límit d’allò supor-
table.

Algun cop has dit que 
“no fem cultura per 
tenir consumidors 
culturals sinó per en-

riquir culturalment els 
ciutadans”.
El que vull dir és que 
cal distingir entre el 
consum cultural i el 
dret a la cultura. Amb 
el poc temps que fa que 
soc aquí i el poc temps 
que em queda, he in-
tentat iniciar algunes 
estratègies per refor-
çar les relacions entre 
el món de l’educació i 
el món de la cultura i 
les arts, perquè si par-
lem del dret a l’accés 
a la cultura, òbviament 
haurem de reforçar 
aquestes connexions.

Un bon exemple de 
com fer-ho és el que 
està passant a tres 
instituts-escoles, que 
han basat la seva línia 
pedagògica en un art: 
Antaviana, amb el circ, 
El Til·ler, amb la músi-
ca i Trinitat Nova amb 
els audiovisuals. 

Una altra línia d’acció 
està enfocada a refor-
çar els ensenyaments 
artístics, que si en el 
cas de la música estan 
bastant assentats, no 
és així per a la dansa.

És clar que això 
depèn del Consorci 
d’Educació, i per 
això he demanat 
d’incorporar-me al 
Consorci d’Educació 

Per Bàrbara 
Raubert



Entrevista

“Les subvencions no són la solució quan 
el tipus de problema és estructural. 

Necessitem programes que vagin al fons 
i amb continuïtat”

com un dels quatre 
representants de 
l’Ajuntament, alhora 
que s’ha convidat a 
la Tinent d’Alcalde 
d’Educació al Comitè 
Executiu de l’ICUB.

Les subvencions no ar-
riben a tothom qui les 
demana i tu algun cop 
has dit que no són cap 
solució.
No són la solució quan 
el tipus de problema 
és estructural. Aquest 
any hem seguit aplicant 
el programa de sub-
vencions i ho seguirem 
fent l’any que ve, però 
volem fer alguns pas-
sos més amb projectes 
d’actuacions comu-
nitàries com Art i Part, 
o la iniciativa d’El Xam-
frà, que du la música, 
la dansa i el cant a les 
escoles. Necessitem 
programes que vagin al 
fons i amb continuïtat. 
No es tracta de llençar 
diners per fer aparèixer 
coses puntuals que no 

resolen res.

Dins l’ideari de 
Barcelona en Comú, la 
cultura de base és un 
dels conceptes forts i, 
de vegades, s’ha vist 
un suposat elitisme en 
alguns equipaments 
culturals. La dansa 
corre el perill de 
veure’s des d’aquest 
prisma?
Hi ha aquesta imatge 
obsoleta de la dansa 
amb un tutú i “El llago 
de los cisnes”, però que 
crec que a mesura que 
anem acostant la dan-
sa als barris, anirem 
sortint del clixé. 

Des del món de la 
dansa també s’hi pot 
fer alguna cosa. Per 
exemple, La Partida, el 
darrer espectacle que 
he vist al Mercat de les 
Flors, és l’expressió 
d’una cosa tan accessi-
ble com el futbol que, a 
més, es pot vincular al 
debat sobre el gènere. 

És una peça que trenca 
estereotips.

Tenim prou equipa-
ments per a les arts 
del moviment?

L’interessant no és tant 
els espais disponibles, 
sinó l’arrelament que 
aquests tenen amb 
l’entorn. M’agrada molt 
el que fa La Caldera 
amb les escoles que 
té al costat, el treball 
comunitari d’El Graner 
o el vincle del Mercat 
de les Flors amb el 
Poble Sec. A l’hora de 
parlar d’espais, hem de 
pensar en entorns, en 
activitats situades i en 
xarxes que interactuen.

Quin creus que ha de 
ser el paper de l’APdC?

En la mesura que el 
sector estigui més co-
hesionat i articulat, més 
força tindrà. El meu 
consell seria treba-
llar més d’acord amb 
l’àmbit educatiu.

Per Bàrbara 
Raubert




