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“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.


