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De totes les arts, la dansa és la que
menys prestatges ocupa en qualsevol
biblioteca. Deu ser la dificultat d’ex-
plicar com una cosa tan primitiva –el
moviment acompassat a un ritme– ha
evolucionat fins a les performances
actuals que de vegades de moviment i
de ritme no tenen res. Però, si de lite-
ratura teòrica sobre dansa n’hi ha po-
ca, en castellà o català encara menys.
Per això, col·leccions al respecte com
les de l’editorial Global Rhythm Press
o la que estan portant a terme el Mer-
cat de les Flors conjuntament amb
l’Institut del Teatre, la Universitat
d’Alcalá i el Centre Coreogràfic Gallec
són tan ben rebudes.

La col·lecció Sobre Danza de Global
Rhythm Press pot ser la primera pedra
d’aquesta nova literatura. Per inau-
gurar la nova bibliografía, s’ha de-
cidit donar el protagonisme a
algunes de les veus més res-
pectades de la història de
la dansa contem-
porània: Merce Cun-
ningham i Anto-
nia La Mercé.
Pel que fa al co-
reògraf i ballarí
nord–americà, a
través de les con-
verses recollides
per Jacqueline
Lesschaeve en el lli-
bre El bailarín y la
danza (Global
Rhythm Press,
09), es desvetllen
alguns dels capí-
tols que han marcat
la història de la dan-
sa al segle XX i, fins i
tot, de l’art en general,
fruit de les col·labora-
cions artístiques que
Cunningham va tenir
amb John Cage,
Jasper John i
molts d’altres. En
el cas d’Antonia
Mercé, l’encarre-
gada d’esbrinar
com aquesta ballari-
na va portar el fla-
menc a quotes artísti-
ques més elevades ha
estat la professora de la
Universitat de Long Is-
land Ninotchka Devorah
Bennahum amb el llibre Antonia Mer-
cé. El flamenco y la vanguardia espa-
ñola (Global Rhytm Press, 09).

«No ens plantegem aquesta col·lec-
ció només des de la perspectiva d’as-
sajos acadèmics sinó que la nostra in-
tenció és combinar assajos, entrevis-
tes, biografies, tractats, etc. D’aques-
ta forma podem cobrir etapes històri-
ques, estils , creadors i, sobretot,
donar eines per fer entendre la con-

temporaneïtat a través
de l’evolució històrica a
un públic més ampli»,
explica la directora de la
col·lecció Sobre Danza,
Ester Vendrell.

Però aquesta col·lecció
no és l’única que ha aparegut
recentment. El projecte del
Mercat de les Flors conjunta-
ment amb l’Institut de Teatre, la
Universitat d’Alcalá i el Centre
Coreogràfic Gallec també tenen
com a objectiu acabar amb el buit
teòric que existeix en aquest aspecte.
«Totes les altres disciplines artístiques
tenen els seus teòrics, en canvi, no
existeix un estudi en profunditat de la
dansa», explica el director del Mercat

de les Flors i co-responsable de la
col·lecció Cos de Lletra,
Francesc Casadesús. Amb
l’edició d’aquesta col·lecció,
s’intenta marcar un punt de
partida per entendre la dansa
actual. «No es tracta de co-
mençar pel principi. Amb
aquests llibres volem abordar
qüestions d’actualitat», diu.

La necessitat d’assenyalar
un punt zero també és l’objec-
tiu de la col·lecció que dirigeix

Ester Vendrell. «Ha exis-
tit i existeix un deca-
laix entre creadors i
públic, o entre crea-
dors i programació en
general. Per això

penso que la reflexió
teòrica pot ser una eina

per entendre la creació
actual». Els dubtes que

genera la dansa contem-
porània actual són molts.

De fet, en són tants,
que la convergència
de disciplines artísti-

ques que comporten
moltes performances

ha fet sorgir la pregunta
d’on queden els límits

de la dansa. «La dansa és
més que moviment. És

una disciplina dúctil que
pot combinar amb moltes

d’altres. Les performances
que es fan ara per ara fan

que l’espectador i, de vegades,
el propi creador, es pregunti si allò

és dansa o no ho és», indica Casadesús.
De fet, ell mateix matisa que aquesta
col·lecció va molt més enllà del con-
cepte clàssic de la dansa.

De la col·lecció Cos de Lletra, per
ara, només se n’ha editat un volum. Es
tracta del llibre Exhaurir la dansa. Per-
formance i política del moviment (Mer-
cat de les Flors, Universitat d’Alcalá i
Centro de Danza Gallego, 09), del pro-
fessor del Departament of Performan-
ce Studies de la Universitat de Nova
York, André Lepecki. «Tenim dos

Ritme i moviment
a la pàgina impressa
Llegir sobre dansa contemporània no és fàcil. Principalment
perquè trobar bons llibre tampoc ho és. De literatura teòrica
sobre dansa no n’hi ha i menys editada en castellà o català.
Ara, per tal d’omplir aquest buit, Global Rhytms Press i el
Mercat de les Flors amb l’Institut del Teatre, la
Universitat d’Alcalá i el Centro de Danza Gallego
presenten dues noves col·leccions

DANSA

Imatges per aquest
ordre dels llibres:
‘Exhaurir la dansa.
Performance i políti-
ca del moviment’, ‘El
bailarín y la danza’ i
‘Antonia Mercé. El
flamenco y la van-
guardia española’.

branques de treball. D’una banda, tra-
duirem textos de refèrencia interna-
cional. De l’altre, demanarem textos
originals a especialistes. El llibre de
Lepecki pertany en aquest segon
grup». Aquest llibre examina l’obra

d’alguns coreògrafs contemporanis
que han transformat l’escena de la
dansa des dels anys 90: Jérôme Bel,
Juan Dominguez, Trisha Brown, La
Ribot, etcétera.

Cap a la primera quinzena de se-
tembre de 2009, també ha d’aparèi-
xer el segon volum de la col·lecció
Cos de Lletra. Es tracta del llibre
Arquitectura de la dansa, coescrit
per diversos autors i d’encàrrec

exprés. «Es tracta d’una reflexió
entre la mirada de l’espectador i del

creador. Allò que construim i el que fi-
nalment es veu», explica.

Amb aquestes publicacions es po-
sen els fonaments d’una literatura se-
riòsa en relació a la dansa. «Anem
tard pel que fa a publicacions, però
ens trobem en el bon camí, és un mo-
ment en què coincideixen vàries ini-
ciatives relacionades amb publica-
cions i existeix un públic i una deman-
da real», afirma Ester Vendrell. Es
tracta d’un objectiu ambiciós però
potser ja tocava que algú decidís po-
sar ordre entre tot allò que es veu a
dalt dels escenaris. Com a mínim, fer
memòria d’allò que s‘ha fet. Un record
d’aquells que, amb el moviment del
seu cos, van fer vibrar a teatres sen-
cers. Com diu Francesc Casadesús:
«La dansa és un art molt efímer. Cal
fixar-la perquè perduri en el temps».

A la dreta, imatges
de les ballarines i
coreògrafes Anto-
nia Mercé en blanc
i negre i de La Ri-
bot. A baix, el
nord-americà Mer-
ce Cunningham.

«No es tracta de començar pel principi.
Amb aquests llibres volem abordar
qüestions d’actualitat», indica Casadesús

MARC COUDRAIS


