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EL PRESENT DANSA
AMB LA MEMÒRIA
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a fa un any que vam iniciar aquesta aventura
que és El Dia D. Aquest 2008 revisàvem l’asso-
lit aleshores i ens plantejàvem com prosseguir.
I d’això tracta precisament aquesta nova edi-
ció: de com les mirades al passat ens donen
eines per construir el futur. La mirada que hem
llançat enrere, sobre la història de la dansa, no
hem volgut fer-la ni freda ni impersonal, hem
volgut donar un gran pes a la part humana, a la
memòria, al record. El Dia D barreja textos per-
sonals, articles de recerca i imatges que volen
transmetre una part del que la dansa ha estat
per a aquest país. 

Conèixer la història ens ajuda a entendre millor el
moment actual, amb les seves virtuts i les seves man-
cances. Alhora ens empeny a continuar treballant en el
reconeixement d’aquelles persones que han invertit tot
el seu esforç en favor de la dansa. Cercant les arrels de
la dansa a Catalunya, n’apreciem la riquesa de formes,
una diversitat que s’ha aconseguit amb el treball diari i la
creativitat de tots aquells que s’han apassionat i conti-
nuen apassionant-se per fer-la anar endavant. Volem fer
partícip a tothom dels valors de la dansa. Per això publi-
quem El Dia D entorn del DID (Dia Internacional de la
Dansa), per reforçar la nostra voluntat d’obertura, d’a-
proximació a tots i totes. Aquest és un primer pas, una
empenta per obrir les portes de la dansa al món i treure-
la al carrer perquè tothom la conegui com es mereix.

Presentem una mirada oberta. Perquè no es tanca en
cap clixé i accepta totes les perspectives i opinions.
Perquè es conscient de les seves mancances i no gira
l’esquena a noves aportacions. Aquí no es pretén mos-
trar la història de la dansa catalana en tota la seva com-
plexitat, però sí que es vol fer un primer pas per obrir
una via a la memòria. Aquesta publicació és un home-
natge a totes aquelles persones, retratades en les seves
pàgines o no, que hi han posat el seu granet de sorra i
han contribuït a fer de la dansa una manera de viure,
una manera de celebrar la vida. Especialment, dedi-
quem aquesta edició a Delfí Colomé, president de
l‘APdC del 2002 al 2004 i vocal de la Junta del 2004 al
2005, que ens ha deixat recentment. 

Des de l’APdC treballem dia a dia per construir un sec-
tor cohesionat i fort. Conèixer els seus agents és clau:
no només els qui ara tenen alguna cosa a dir, sinó
també aquells que ja ens han deixat el seu llegat perquè
puguem aprofitar-lo, gaudir-ne i enriquir-nos-en. El tre-
ball de xarxa és bàsic per crear sinergies que empenyin
la dansa cap al futur i contribueixin a fer que pugui ser
reconeguda en tota l’esplendor.
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Per segon any consecutiu, vestida amb aquest format de
diari, la dansa s’atansa a la gent, surt al carrer i s’esfulla per
la ciutat. El DID (Dia Internacional de la Dansa) busca un fer
popular: és una jornada de festa compartida, de convit i de
trobada. I és al servei d’aquest mateix objectiu divulgador
que, ara fa un any, vam crear amb els companys de
l’Associació la capçalera El Dia D que ara torneu a tenir a
les mans, com l’expressió en premsa del que voldríem que
fos un autèntic desembarcament de la dansa cada 29 d’a-
bril: un desembarcament pacífic, però invasor, que no ha de
quedar restringit al dia 29, sinó que –com ja va sent habi-
tual cada any– veureu com estén el seu abast al llarg de
tota la setmana que envolta el DID, una mica amb la inten-
ció d’embolicar-nos-el per a regal. En el millor dels casos, la
presència de la dansa fins i tot pot arribar més enllà si la sor-

presa del contagi acaba sent duradora i serveix de reclam
per a nous contactes. Al capdavall, el cos en moviment és
un bon ham, la millor expressió de tot sentir-se viu, i la
dansa ens ensenya que el cos l’hem d’habitar plenament
en lloc d’evitar-lo i aparcar-lo, si volem activar el desig de la
sang dels peus al cap i bastir-hi curiositats permanents.
Sempre és el cos qui cus el cas del cap. Sense no existeix:
sense no hi cap ni hi cabrà cap dansa de les idees, ni orga-
nitzada ni sense.

Si la dansa, avui, és una forma de coneixement, una eina
exploradora (primer del cos, però també de seguida de la
intel·ligència), abordar-la des d’angles ben diferents any rere
any, compartir amb la resta de la professió i amb el públic
les descobertes fetes sota la superfície d’una mar de peti-
tes col·laboracions, és un repte i una necessitat. Un repte
perquè la dansa ha parlat poc i hi ha molt per dir encara;
una necessitat perquè, com tots vam veure l’abril del 2007
cedint la paraula sobre aquest món nostre al màxim de
veus d’altres àmbits culturals, professionals i artístics, el
desconeixement d’allò que fem, i del que s’ha fet des de ja
fa uns quaranta anys a casa nostra, és encara la principal
pedra de toc del sector. L’any passat vam comprovar que
les col·laboradores, fossin arquitectes, filòlogues, periodis-
tes, economistes o fotògrafes, anaven en general millor ser-

vides per l’escola. Però alguns treballs dels homes, signifi-
cativament formats i rics en altres àmbits, resultaven molt
rellevants per a la professió. Deien molt sobre tot allò que
caldria saber comunicar, precisament perquè després
ningú no obligui cap professional a limitar la seva ambició.
Perquè és veritat: no tothom ha de ballar, ni tothom té per
què voler veure un espectacle de dansa, però –com deia fa
un any el coreògraf Álvaro de la Peña en una trobada–, si
bé la dansa no té per què ser per a tots, sí que caldria
garantir que ho fos la seva possibilitat; no s’ha d’obligar
ningú a res, però sí que hem d’assegurar socialment haver-
la donat a conèixer en tota la seva varietat, sí que qui vulgui
s’hi ha de poder acostar, sí que cal aconseguir, si més no,
que al final no acabi sent el desconeixement allò que limiti
les tries. Per escollir amb llibertat tothom ha de tenir totes
les cartes sobre la taula, i no només les marcades (pels
clixés). Aquesta és la natura de la cultura.

Fem memòria, doncs. Dibuixem mapes. Tracem genealo-
gies. Busquem el tresor enterrat per aquells que ens han
precedit i juguem la gimcana de descobrir rastres de
dansa al llarg de la ciutat, detectius de gènere negre sobre
blanc. Indaguem què s’ha fet, què és dansa i què es
dansa, quina dansa i quanta se’n dansa. On i quan.
Perquè la dansa no cansa. N’hi ha per a tots els gustos.

S'ATANSA 
I DANSA

Des de l’edició d’El Dia D del 2007 fins a la d’enguany,
han passat a formar part del nostre record Norma
Axenfeld, Delfí Colomé, Mauro Galindo, Marta Munsó
i Joan Tena. Els cinc formen part de la nostra història
més estimada, i el llegat que ens han deixat és d’un
gran valor humà i artístic.

A tots ells, els dediquem aquest monogràfic, amb profund
agraïment pel treball que han realitzat per a la dansa.

Arxiu APdC

                                       



WWW.DANSACAT.ORGEL DIA D ASSOCIACIÓ DE PROFESSIONALS DE LA DANSA DE CATALUNYA

BÀRBARA RAUBERT 

emòria col·lectiva versus memòria
individual. Fem història o ens expli-
quem històries? Del record íntim que
tamisa els fets globals també en sor-
geix una veritat més absoluta, enca-
ra que subjectiva, o potser especial-
ment per aquesta raó: és en una línia
molt fina del que som on acaben
convergint els signes de tot allò
extern i de tot allò intern. Com més
temps passa, més es confonen

aquests dos embalums i, al final, només una veueta mig
trencada surt del fons d’un munt de papers esgrogeïts.

El sector de la dansa del nostre país –que existeix, en part,
per allò que ha existit ja abans de cadascun dels d’ara–
empeny per fer-se veure i per deixar constància d’un art
com el seu, tan efímer que s’apaga tot just després d’en-
cendre’s. Amb molta sort, s’ha mig guardat en vídeos. De
fotos, en bastants casos encara sort si n’hi ha com a
record. Però, molt sovint, massa sovint, tan sols en que-

den algunes impressions en la ment dels qui ho han vis-
cut, ja que la dansa mor a mesura que viu, i per això cap-
tar-la és regalar-se un moment de present absolut, ric i viu.

Aquestes qualitats, riquesa i vitalitat, han definit una història
feta d’individus que amb esforços i creativitat personal han
tirat endavant el seu projecte artístic, fins a convertir-lo en
una entitat més enllà d’ells mateixos. Crear una companyia
de dansa és fer-se amb un nom per poder presentar-se,
vendre’s, mostrar-se, firmar-se i autoafirmar-se. Toni Mira,
Àngels Margarit, Àlvaro de la Peña i un llarg etcètera els
coneixem com a Companyia Nats Nus, Companyia
Mudances, Companyia Iliacan... Però els coreògrafs no viat-
gen sols: és evident que se’ls ha unit l’esforç i la il·lusió de
molta altra gent, entre productors i ballarins, músics i modis-
tes, que han fet, conjuntament, unes obres més completes.
I és que dins d’aquesta art escènica s’hi pot encabir quasi
de tot, i per això una peça de dansa pot ser tan sorprenent.

LES INDIVIDUALITATS, 
EN CONJUNT

M
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Però hi ha un altre factor, en sentit oposat, que també cal
tenir en compte, i és com aquestes persones, individus
aïllats, gent amb una única vida de vint-i-quatre hores dià-
ries per viure, moltes vegades han assumit en solitari tots
aquests rols, sense tenir la possibilitat de fer-se acom-
panyar per altres que no fossin els seus amics. L’home fet
empresa, la nova classe social d’autònoms, el model del
DIY (“do it yourself”) que es veu animat a fer solos per la
facilitat de poder treballar sense haver d’assumir sous
d’altres ni, així, necessitar grans espais d’assaig o trobar
catxets que cobreixin despeses elevades. 

Aquest aïllament que cap escola no ha pogut trencar ni
agrupar més enllà d’alguns casos, ha desembocat final-
ment en una varietat d’estils que ha contribuït a fer que la
dansa a Catalunya no tingui una única cara, ni un únic
estil, ni, encara menys, un únic valor. La nostra dansa és
el conjunt de moltes individualitats. Tantes com han fet
possibles la necessitat i, alhora, la capacitat de vèncer-la
i d’imposar-s’hi amb la il·lusió. 

ROBERTO FRATINI 

Un segle de gravacions documentals i d’arxius ens ha acos-
tumat a creure que la memòria viu dins del document. Però
és més aviat el contrari: el record real comença en el punt
exacte on no arriba el document; i, de fet, per poder dur a
terme el seu esquiu trajecte, necessita les llacunes i les cla-
rianes que apunta el document de la mateixa manera que un
ballarí necessita un espai lliure al món per dur a terme el seu
trajecte de passos i figures. Així, el record consisteix més a
imaginar la realitat que no en la seva exactitud. I si totes dues
coses, dansa i record, són en aquest sentit formes d’una
divagació que ens és tan necessària com a un ciutadà li cal
deixar l’urbs i passejar pel bosc almenys una vegada a la
vida, és perquè dansa i record constitueixen dos exemples
extraordinaris de quan els llocs sobreviuen als actes.

Que potser no es diu de les coses passades que “han tin-
gut lloc”? Així, l’espai sobreviu a la dansa. Així –Proust dixit–,
són noms de lloc allò que ens queda de cada experiència,
de cada existència. I és dansant, i és recordant, que dibui-
xem cada vegada de nou el mapa esborrat de tot allò que
hem viscut. És renovant l’experiència de perdre el camí, és

resseguint les molles de pa abandonades com feia en
Polzet, és recreant la sendera que vam aprendre recorrent-
la. Tots inventem el nostre record, com aquells antics ora-
dors que, per no oblidar els punts rellevants del seu discurs,
se l’imaginaven com un edifici de moltes habitacions, on
cada cambra contenia un objecte fortament relacionat amb
un pas concret del text, de manera que n’hi havia prou a
recórrer mentalment aquell laberint d’habitacions per tal de
tornar a trobar (en llatí invenire, d’on provenen “invenció” i
“invent”) tots els arguments, totes les figures retòriques, les
frases amb efectes, cada moment i cada lloc de l’oració. La
dansa dibuixa un laberint similar. Les seves figures, els seus
passos, cada moment, tots els salts, els molts registres i
estils, són també llocs, són més uns espais retrobats que no
pas simplement inventats, i la casa abandonada i per explo-
rar no és altra que la del propi cos, retrobat, reinventat, per
cada ballarí en cada moment que dansa.

És bo remarcar-ho aquí (a Catalunya) i avui (29 d’abril
d’un any de l’era post-romàntica), el dia en què un enor-
me tresor submergit de dansa dóna a conèixer, si no la
impossibilitat de si mateixa, sí els noms i els llocs del
mapa que permet a cadascú (nens, aventurers o pirates)
trobar-lo en l’illa del record. O, si més no, somiar-lo.

A tots, bona caça i bon viatge. La memòria és un acte de
dansa. O potser és que la dansa és un acte de memòria.

(Traducció de l’italià: Mila Ruiz i Joaquim Noguero)

ILLES I TRESORS

Corol·la, d’Àngels Margarit (foto: Ros Ribas)
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AMANDA GAGGIOLI  

a dansa és una partitura del cos repartida en
l’espai i el temps. Circula per un espai en un
temps determinat per a una sèrie d’especta-
dors. Necessita llocs per fer-se i ser en dansa. A
Barcelona, dins la possibilitat de molts diferents
formats, la podem trobar al llarg del temps d’una
temporada en tot un seguit d’espais.

D’entrada, els més grans, on sol tenir més
requesta i difusió. El Mercat de les Flors és la
seu de la dansa contemporània a Barcelona

des del 2005, quan va tancar l’Espai de Música i Dansa
de la Generalitat. Abans, ja havia programat dansa, i va
protagonitzar un període remarcable amb l’Espai B
entre el 1989 i el 1991. Però és des de fa tres anys que
el Mercat es defineix específicament com a espai de
“dansa i arts del moviment”, una nomenclatura en con-
sonància amb l’ambició artística sense gaires fronteres
entre disciplines que viu el sector. I és que la dansa es
mou en un continu procés de creació, i s’arrisca per
veure fins on es pot arribar amb el moviment del cos:
un cos que pel sol fet de ser viu ja vibra i, per tant, es
mou, per imperceptible que arribi a ser en alguns
espectacles.

En aquesta nova etapa, el Mercat, a part de comptar amb
una programació molt variada (tant d’investigació i de risc
com una altra més divulgadora), arriba a més públic que
mai. “Ara mateix, el paper primordial del Mercat és el de
difusió i el de creació de públic perquè difícilment cap
altra estructura ho podria assumir igual”, assegura
Francesc Casadesús, director del Mercat de les Flors.
Una prova d’aquesta filosofia, la trobem al fulletó quatri-
mestral en què difonen la programació: hi ha pistes per-
què el públic sàpiga què va a veure i, d’aquesta manera,
s’hi fa una breu explicació de la tècnica que utilitzen les
diverses companyies (oriental, teatre, ús de tecnologia,
fusió amb hip-hop, flamenc o capoeira, etcètera), al
mateix temps que s’adjectiven algunes programacions de
manera menys classificadora i més emocional. Així, cada
espectador es pot anar formant el seu propi criteri i s’en-

dinsa a poc a poc en el ric món de les arts visuals, que
cada cop tenen més adeptes. També per contribuir a la
difusió, el Mercat col·labora amb el Teatre Lliure, el Teatre
Nacional de Catalunya i el Gran Teatre del Liceu a l’hora
de coordinar les programacions respectives amb un abo-
nament conjunt. I en aquest mateix sentit de la difusió i
del suport a la creació en formats molt diferents de les
arts del moviment, el Mercat és un espai on fan cap altres
col·lectius, de manera que ha coproduït espectacles amb
La Caldera, La Porta, ÀREAtangent i La Mekànica, per tal
d’obrir les portes a les creacions més independents.

Prop del Mercat, hi ha el Teatre Lliure i l’Institut del Teatre,
tres espais que junts integren l’anomenada Ciutat del
Teatre. A partir del 2003, en el Teatre Lliure (des de 1976,
aleshores a la seu de Gràcia) hi ha hagut una àmplia pre-
sència de dansa contemporània i de música escènica. La
companyia Gelabert-Azzopardi, dirigida pels creadors

MOVIMENT 
EN L’ESPAI
LA DANSA ALS ESPAIS DE BARCELONA

L
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Façana del Mercat de les Flors 
i imatges de la preparacio de Carmen, de Peter Broock, 

amb què es va inaugurar l’espai el febrer de 1983, 
abans de la remodelació

(fotos: A. Gaultier i Arxiu Mercat de les Flors)
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Cesc Gelabert i Lydia Azzopardi, n’és la resident des de
mitjan anys vuitanta. I ara a l’Espai Lliure s’hi organitza el
cicle Radicals, una programació a cavall de la dansa i
el teatre físic més lliures. Finalment, en la programació de
gran format i d’aposta institucional pel sector, el Teatre
Nacional de Catalunya és un altre dels actuals pesos
pesants en l’exhibició de dansa contemporània catalana.
Al TNC, s’hi programa des del 2002 el projecte T-Dansa
coordinat per la coreògrafa Sol Picó, que el defineix com
“el més alternatiu que té aquest teatre, un apartat en què
s’arrisca per la dansa i no es mira tant la taquilla”. El TNC, a
més de programar grans noms internacionals com Pina
Bausch o William Forsythe, reuneix en el T-Dansa diversos
coreògrafs catalans al voltant d’un projecte temàtic o for-
mal, i els convida a relacionar-se i a investigar junts.

Dansa amb Gràcia
Si hi ha un barri que no ha donat mai l’esquena a la crea-
ció artística aquest és Gràcia. A Gràcia hi trobem l’espai
de la coreògrafa Olga Tragant (organitzadors d’un festival
d’improvisació), l’escola Àrea (importantíssima com a
espai de suport al col·lectiu professional, tant com a lloc
d’assaig com per les classes), La Caldera (que, fundada
per nou companyies, ara en reuneix vuit i és un important
centre de creació i investigació a Barcelona) i la Sala
Beckett (un important referent en la història de les sales
alternatives barcelonines, i que ha estat la seu habitual de
molts dels cicles de La Porta durant anys).

La Sala Beckett va obrir el 1989 amb l’objectiu d’impulsar
la recerca de nous llenguatges escènics, tant de teatre com
de dansa. En aquest sentit, el col·lectiu La Porta (nascut el

1992) hi va trobar un interlocutor afí, i hi ha programat habi-
tualment exhibicions tant d’obres com de treballs en pro-
cés, tot contribuint a donar visibilitat a la cuina de les pro-
postes més personals i de format més lliure. El col·lectiu La
Porta ha ajudat a multitud de companyies i creadors, tant
autòctons com estrangers, a cercar un espai on poder
exhibir les seves peces tal com les tenien pensades. “Tenim
un model de gestió particular: donem suport a la difusió de
creadors no només independents, sinó també de gent que
no té una estructura pròpia, i el nostre model de gestió par-
teix de les necessitats dels artistes”, afirma Òscar Dasí,
codirector artístic de La Porta.

En una línia de sensibilitats similars, el 1995 neix La
Caldera, un centre de creació, investigació i producció de
dansa i arts escèniques contemporànies amb una oferta
molt àmplia d’activitats, tant per formar els professionals
com per exhibir les seves peces davant d’un públic còm-
plice i inquiet, obert no tant a mirar de traduir l’obra com
de sentir-la desacomplexadament. “No tenim tant la idea
que el públic vingui a nosaltres per veure sempre un pro-
ducte artístic ja del tot acabat, sinó que oferim l’oportuni-
tat d’estar en contacte amb l’obra i l’artista d’una mane-
ra més íntima i específica”, explica Lipi Hernández, codi-
rectora artística del Centre. La Caldera també facilita l’es-
pai com a lloc d’assaig i dóna assessorament artístic i de
producció a nous creadors, que arriben de qualsevol part
del món amb un projecte al cap.

Amb un treball més de base, l’escola privada Àrea (espai
de dansa i creació) obre a Gràcia el 1986 de la mà de la
ballarina i professora Sonia Klamburg, i està pensada per
formar professionalment els ballarins: s’hi fan classes de
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dansa contemporània de tots els nivells i, als tallers, hi
són convidats ballarins i coreògrafs en actiu d’arreu del
món. “La feina feta pels alumnes als tallers es pot veure
l’últim divendres de cada mes en l’activitat “Divendres
obert”, on també poden presentar les seves peces intèr-
prets que no són alumnes de l’escola”, diu Klamburg,
directora d’Àrea. Com el seu nom indica, aquesta exhibi-
ció mensual és gratuïta i està totalment oberta al públic;
una activitat que ajuda a madurar el ballarí, ja que el con-
fronta directament amb l’espectador. Alguns dels intèr-
prets i coreògrafs que han estat alumnes d’aquesta esco-
la són Bárbara Meneses, Salva Sanchis, Roser López i
Aimar Pérez Galí, entre molts d’altres.

Noves alternatives
Els darrers anys, les ganes per crear i exhibir peces poc
convencionals han anat creixent. El cos i el moviment han
cobrat protagonisme i han sorgit nous col·lectius que
donen una importància cabdal a la creació i a la investiga-
ció de les arts escèniques contemporànies. Són propos-
tes joves i fresques d’artistes inquiets, en diàleg amb el
context que els envolta. Al Raval i amb sensibilitats prope-
res a La Porta i La Caldera, per exemple, l’any 2000 les
coreògrafes Bea Fernández, Mónica Muntaner i Sílvia Sant
Funk s’ajunten sota el nom de Las Santas i poc després
obren La Poderosa, un espai “per a la dansa i els seus
contaminants”, amb un qüestionament obert del cos con-
tra cap mena de formulació estàtica i tancada. Més
recentment, el 2005 neix l’associació cultural La
Mekànica, que al principi cedia el seu espai tant a crea-
cions artístiques catalanes com de fora, fossin de dansa,
teatre, performance o arts visuals en general; avui, La

D
Paella mixta (2004), de la cia Sol Picó al TNC. 
Actualment, la coreògrafa hi coordina el T-Dansa 
(foto: arxiu TNC)

               


