L’Agenda de la Dansa de l’
Missatge del Dia
Internacional
de la Dansa 2016

BALLAR DES D’UN ALTRE LLOC
Ballar ens convida a pensar des
d’un altre lloc. A pensar, entre
d’altres coses, què significa benestar. A pensar que la dansa, com a
forma d’art, no es pot reduir a cap finalitat ni a cap noció fixa de benestar, com
tampoc pot evitar, per una altra banda, ser
font de reflexió i causa de transformacions.
Ballar ens pot permetre una escolta oberta i lliure de judicis banals que clausuren la nostra percepció intel·ligent i sensible dels altres, de l’entorn i d’un mateix.
Ballar ens permet assaborir la infinitud de plecs
que té la pell de cada persona, la infinitud de formes de mirar, la infinitud de formes que tenen els
peus i les mans, la infinitud de formes d’ocupar els
espais, les diferents temporalitats dels cossos.
Ballar pot ser una forma d’aprenentatge vital.
Com quan una àvia balla amb una noia, ja adolescent, que podria ser la seva néta. Es miren
per un moment als ulls, se senten amb les mans,
s’oloren i es deixen bressolar pel balanceig dels
seus cossos. La natura del que aprenen en aquell
moment potser és tan efímera i intraduïble com
ho és ballar. Però el cert és que quelcom resta.
Una experiència del temps, una petita modificació
en la forma de disposar-se a escoltar a l’altre,
la sensació d’estar acompanyada, la sensació de
donar suport i de rebre’l. El descans d’una activitat mental i l’obertura a una altra forma
de pensar. El retorn, també, d’un antic plaer:
el del nadó en sentir el moviment i la veu de
la mare en la seva pròpia pell, en el seu cos.
Ballar pot ser una forma de crear un nosaltres
obert. Ballar ens compromet plenament amb una
creació comuna, amb una activitat efímera que
ens pertany a tots i no és de ningú. Com quan
ens reunim per ballar: estem junts i el nostre
moviment està lliure de qualsevol funcionalitat. Lliure de l’acció útil, amb objectius, amb
finalitats, que respon a uns interessos. Perquè necessitem l’activitat creadora: creadora
de llenguatge, imatges, moviments, pensaments,
sons... i aquesta activitat es dóna en una recerca que és camí cap al no-res, guiada pel desig inassolible de la descoberta. No són útils
els gestos de qui balla, però sí transformadors.
En el Dia Internacional de la Dansa, reivindiquem
aquesta força transformadora que té el gest, sense oblidar-nos també d’estar atentes i atents a
ser responsables amb la nostra pràctica, de ser
generoses amb la nostra mirada, de no menystenir
cap cos, ni cap situació vital, amb prejudicis,
cossos ideals o normativitats hegemòniques. Hem
de ser responsables de la nostra escolta i dels
nostres gestos, repensar contínuament què significa “estar bé”. Tot ballant, anem comprenent.
Constanza Brncic Monsegur
Coreògrafa i ballarina. Llicenciada en Filosofia per
la UB, on actualment realitza el programa de doctorat en Pensament Contemporani i Tradició clàssica
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ARBÚCIES
Parc Rodó
Mar i Muntanya
Moviment (sessió
oberta de dansa)
29/04. 17h
BADIA DEL VALLÈS
Plaça Major
Dance expression
day: Tallers infantils,
hip hop, breakdadnce i exhibicions.
29-30/04. 17:30h
badiadelvalles.net
BANYOLES
La Factoria d’Arts
Escèniques
lShakespeare on
the beat
22/04. 21h
lBombolles de paper
de Cia Múcab Dans
24/04. 12 i 17h
cultura.banyoles.cat
BARCELONA
Fàbrica Fabra i
Coats
Tallers de moviment
“Espai Neutre”
23-24/04. 1620:30h (diss),
11-14:30h (dg)
fabraicoats.bcn.cat
Area, Espai de
Dansa i Creació
Setmana portes
obertes - AREA 30
ANYS!
25-30/04. 1020:30h
areadansa.com
Escola Luthier
Dansa
Classes gratuïtes
25-29/04. Diferents
horaris
luthierdansa.com

Barris Sant Pere,
Santa Caterina i la
Ribera
Festival Social
TUDANZAS
27/04-1/05. 10-24h
tudanzas.com
Centre Cívic
Barceloneta
La dernière danse
de Brigitte de Zero
en conducta
30/04. 19h
Teatre Principal
Projecte Tots Danses
28-29/04. 20:30h
elprincipal.cat
SAT! Espai Dansat
12è festival Dansat
28/04-1/05
espaidansat.cat
La Casa dels
Entremesos (Pl.
Beates 2)
Assajos oberts
29/04. 18:30h
tragantDansa
lClasses obertes
29/04. Tot el dia
lMostra de Radio Hit
d’Ursa Sekirnik
30/04. 21h
tragantdansa.com
Plaça Poeta Boscà
Actuació de dansa
d’alumnes del CEIP
Alexandre Galí, Mediterrània i St. Joan
Baptista
29/04. 15h

El 29 d’abril se
celebra mundialment
el Dia Internacional de la
Dansa. El Comitè Internacional
de Dansa de la UNESCO
va proposar aquesta data per
commemorar el naixement de
Jean-Georges Noverre (29
d’abril de 1727), considerat
el pare del ballet
modern.

Centre Cívic
Cotxeres Borrell
lMostra de dansa
29/04. 18h
lMostra de 4 companyies a l’Espai
Escènic Tísner
29/04. 22h
lTaller de butoh
30/04. 10:30h
cotxeresborrell.net
Escola de Dansa
Isabel Serres
Classes de dansa
oriental, commercial
dance i balls llatins
29/04.
18:30-21:30h
bellydanceshirin.com
Sala Pepita
Casanellas
E-life de Cia. Quantum i Efil de J. Rossin i A. Fernández
29/04. 20h

Mostra laboratori
circ i dansa
(Blaï Mateu)
30/04. 18h
mercatflors.cat
l

Estudi Dansa
Carmen Caparrós
Taller de dansa en
família
30/04. 10:30h
estudidansa.car.
mencaparros.com
Places del districte
de Gràcia:
lPlaça del diamant
Lectura del manifest
del DID, actuacions i
activitats per a tota
la família
29/04. 17-20h
Plaça Joanic
Dansa Improvisada
amb alumnes de
tragantDansa
30/04. 19h
l

Espai Jove La
Fontana
DID 360º. Classes
gratuïtes contempo- Mercat de les Flors
lLa cosa de Claudio
lPlaça Lesseps
rani i espectacle
29/04. 10-15h i 21h Stellato
Mostra de balls de
29/04. 20:30h
lafontana.org
saló, swing, dansa

Dia Internacional de la Dansa 2016
Activitats organitzades per l’APdC:
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PROJECTE “BALLA’M
*
UN LLIBRE”. Maridatge

roses floriran de Gemma
Peramiquel)
entre literatura i coreografia l 22/04 a les 19.30h
Biblioteca Pública Terra
amb espectacles de dansa
Baixa del Vendrell (Maria
a diverses Biblioteques de
Rosa de Gemma Güell)
Catalunya:
l 16/04 a les 19h Biblioteca l 22/04 a les 20h
Biblioteca M. Serra i Moret de
Comarcal Sebastià Juan
Pineda de Mar (Ballant ballàArbó d’Amposta (Ay de mi
vem de Laia Santanach)
d’Oriol Escursell)
l 22/04 a les 18h
PROJECTE “BALLAR
Biblioteca Municipal de
ENS FA BÉ”. Mostra d’esLloret de Mar (Coses de
llàgrimes de Quim Vilagran) pectacles realitzats a partir
de tallers participatius amb
l 22/04 a les 19h - Bibliocol·lectius diversos:
teca de Guissona (Si són

*

AMB EL SUPORT DE:

23/04 a les 18h - Plaça
Major de Guissona (Colla
Castellera Margeners amb
Anna Rubio i Iera Delp)
l 29/04 a les 20h
Biblioteca de Lloret de Mar
(Aula Municipal de Teatre
d’Adults amb Elisa Huertas)
l

ESPECTACLE
*
PARTICIPATIU Abans i

després de Ballar a càrrec
de Mónica Muntaner:
l29/04 a les 21h – Plaça
Salvador Seguí, Barcelona.
Vine a ballar amb nosaltres!
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clàssica i esbarts,
entre d’altres
30/04. 11-13:30h

ritzades (AEDA)
30/04. 20h
dansa-aeda.com

Plaça del Sol
Mostra d’alumnes
d’escoles i centres
del barri i de la Cia
Leftovers
1/05. 10:45-14.10h
ajuntament.
barcelona.cat/
gracia/

CAMBRILS
Parc del Pinaret
Dansa al carrer a
Cambrils
28/04. 18h

l

BELLATERRA
Plaça Cívica UAB
Mostra de dansa
28/04. 13h
uab.cat/cultura
BLANES
Passeig Marítim
Sessió oberta
de dansa Mar i
Muntanya
30/04. 11h
mouenarts.wor.
dpress.com
CALAFELL
Port de Segur de
Calafell
Mostra de 10
escoles de dansa
24/04. 10h
CALELLA
Plaça de
l’Ajuntament
Actuacions d’alumnes d’escoles auto-

CANOVELLES
Teatre-Auditori
Can Palots
Mòbilus, d’Addaura Dansa
24/04. 18h
canovelles.cat/
canpalots
CELRÀ
Can Cors
El banquet de
Nunart
29/04. 19:30h
CERDANYOLA
DEL VALLÈS
Museu d’Art de
Cerdanyola
[C]Screen, festival
de cinema de
dansa
29/04. 19:30h
platartistic.wix.
com/cerdanyo.
la-screen
FIGUERES
Teatre Jardí
Tallers Lliures
del Conservatori
Professional de

Dansa
23/04. 21h
figueresaescena.
com
GELIDA
Mossen Jaume
Via 17 – CIC
Aplec d’esbarts
30/04. 17h
rocasagna.cat
GIRONA
Plaça del vi i
d’altres espais
Tarda de dansa
29/04. 16:4519:30h
girona.cat/teatremunicipal
GRANOLLERS
Plaça de
l’Església
Mostra de diversos
estils de dansa
30/04. 17:30h
LLEIDA
Teatre Municipal
de l’Escorxador
Actuació Giro8 Cia.
de Dança
27/04. 20:30h
teatreescorxador.
com
Plaça Sant Joan
Trobada escoles
dansa de Lleida i
comarques
29/04. 18-20h

MATARÓ
Diversos indrets
29 és dansa amb
Dans In-vitro
29/04. Tot el dia
culturamataro.cat
MOLLET DEL
VALLÈS
Teatre Can Gomà
Si se diera un
cuerpo al bullicio
de Constanza Brncic i Nuno Rebelo
30/04. A les
19:30h
www.cra-p.org
PALAMÓS
Arbreda
Municipal
IX Trobadansa
amb diverses companyies
30/04. 18h
palamos.cat
RIPOLLET
Teatre Auditori
del Mercat Vell
Espectacle Refugiada poètica
29/04. 21h
www.espectadors.
ripollet.cat
SABADELL
L’Estruch, Fàbrica de Creació de
les Arts en Viu
Toni Jodar explica
la dansa

29/04. 21h
lestruch.cat

curtes de dansa
28/04. 21h

SALT
Teatre de Salt
Mostra de peces
curtes Dansalt
2016
30/04. 21h
teatredesalt.net

Pl. Victòria del
Àngels
Danses de plaça
29/04. 19h

SANT CUGAT
DEL VALLÉS
Teatre de Mira-sol
Zaquizamí de Cia
Roberto G. Alonso
24/04. 12h
Vestíbul del
Teatre-Auditori
Jornada de classes
obertes
24/04. 11-14h
Escola de Balls
de Saló Sant
Cugat
Jam session
oberta
26/04. 20:3022:30h
Teatre-Auditori
Sant Cugat
Mostra del projecte “Tots Dansen
2016”
27/04. 19h
Cafè Auditori
Mostra de peces

Parc Ramon
Barnils
12a Mostra de
dansa
30/04. 18h
Teatre - Auditori
Dansa Solidària
amb Cia IT Dansa
30/04. 21h
tasantcugat.cat
SANT VICENÇ
DELS HORTS
SC “La Vicentina”
Trastorn/Carmen de
Williams Castro Cia
24/04. 20:30h
williamscastro.
wix.com/willia.
mscastrocia
SITGES
Cinema Prado
Projecció de
cine del ballet de

l’opera de Paris
(Millepied/Robbins/Balanchine)
27/04. 18:30 i
20:30h
cineclubsitges.
com
VIC
Institut del Teatre
- Centre d’Osona
Striptease de Pere
Faura
28/04. 21h
VILADECANS
Atrium Viladecans
Fuga de Cia Res
de res
29/04. 21h
atriumviladecans.
com
VILANOVA I LA
GELTRÚ
Centre d’Art
Contemporani La
Sala
Inauguració
Exposició 75 anys
d’història i danses
29/04. 19h
lasalavng.cat

Podeu consultar tota la informació
ampliada i trobar més activitats
i notícies amb motiu del DID a:

www.dansacat.org

