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“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


