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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


