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ser un dels alumnes. «Em demana-
va que el posés en les més avançades 
però com que temia que es fes mal li 
vaig recomanar fer claqué perquè es 
cansés», comenta enriolada.
 Maleras diu que ha paït aquella 
febre pel jazz que va atraure fins a 
la seva porta la crème de la crème bar-
celonina. I va saber aprofitar aquest 
èxit per ajudar nois «de famílies que 
no veien amb bons ulls la seva incli-
nació per la dansa o amb escassos re-
cursos. Això passava molt llavors i, 
per desgràcia, encara passa», es la-
menta. H

33 Pionera 8 Anna Maleras, que ara té 69 anys, va tenir com a pupils Cesc Gelabert i Ramon Oller.

Parlar del taller d’Anna Maleras és 
parlar de l’origen de la dansa con-
temporània a Catalunya. Aquesta 
exballarina i professora en actiu als 
seus ben portats 69 anys va ser mes-
tra d’aquella generació que va revo-
lucionar la dansa a partir de la dè-
cada dels anys 70. Marta Almirall, 
Montse Colomé, Cesc Gelabert, 
Ramon Oller i molts altres creadors 
van rebre consells d’aquesta decidi-
da dona.
 En el  seu primer taller  a 
Mallorca el 1976, va introduir el 
jazz i la dansa moderna a Espanya. 
Després de nou edicions, es va tras-
lladar a Begur i el 81 va canviar de 
dates i el va celebrar a Sitges, apro-
fitant la Setmana Santa. A partir 
d’ahir i fins dissabte, és Barcelona 
qui l’acull. En concret, el centre La 
Caldera (Torrent d’en Vidalet, 43). 
I compta amb mestres de la talla 
de Stephane Boko, Jaime Jáuregui 
i Ramon Oller.

Obrir la ment

Pel seu stage han passat importants 
professors com el nord-americà 
Walter Nicks, que va fer la prime-
ra classe de jazz negre a Barcelona. 
«West side story ens va obrir la ment i 
hi havia moltes ganes d’aprendre», 
recorda. Maleras volia anar més en-
llà del ballet clàssic que practicava 
al Liceu amb la companyia del mes-
tre Magriñà i de la resta de possibi-
litats que oferia la ciutat llavors: fla-
menc, dansa espanyola i escola bo-
lera. «Em vaig cansar d’alternar el 
Liceu amb l’spanish show castanyet 
que fèiem: ballar des de jotes a sevi-

llanes per als turistes amb la finalitat 
de subsistir».
 Però avui dia la contemporània 
és el puntal i referent de la dansa a 
Catalunya. I en part gràcies a ella. «El 
mal és que ara hi ha qui es creu que 
ho sap tot i s’oblida que en la dansa 
has d’estudiar sempre». Quan Male-
ras va començar, tot es feia des de la 
il·lusió i les ganes. «Les subvencions 
no existien. El primer espectacle de 
dansa moderna i jazz que vam mun-
tar al Romea va sortir a base de tre-
ballar de nit, després de les classes. 
I fins l’escriptor Luis Racionero va 
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Revolucionària de la dansa
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Anna Maleras, que va introduir a Espanya el jazz i el contemporani en el ball, ofereix 
un taller a La Caldera H És la primera vegada que BCN acull aquest curs internacional

L’EXBALLARINA FA MÉS DE TRES DÈCADES QUE ES DEDICA A L’ENSENYAMENT

Entre els mestres que 
hi impartiran classe 
destaquen Stepane 
Boko, Jaime Jáuregui 
i Ramon Oller

temsí

El primer còmic de 
‘Superman’ obté 
el rècord de venda
HISTORIETA 3 Un segon exem-
plar del primer Superman, el pri-
mer còmic de superherois de 
la història, que es va publicar el 
1938, va tornar a marcar ahir un 
preu rècord en poques setmanes 
al vendre’s per 1,5 milions de dò-
lars en una subhasta a internet. El 
primer número d’Action comics, que 
va ser el debut davant els lectors de 
Superman, va sortir al mercat fa 
més de 70 anys amb un preu de 10 
centaus, xifra irrisòria davant de la 
milionària quantitat que va pagar-
ne un amant dels còmics a través 
de la web ComicConnect.com. 

Godzilla tornarà 
amb un nou film
l’any 2012
CINE 3 El monstre nipó Godzilla 
tornarà a la gran pantalla el 2012 
de la mà de Legendary Pictures 
i Warner Brothers. La descomu-
nal criatura va protagonitzar la 
taquillera superproducció Godzi-
lla el 1998 sota la direcció de Ro-
land Emmerich i el 2008 va inspi-
rar la rendible Monstruoso, de Matt 
Reeves, en què atacava Nova York. 
Godzilla ha estat objecte de dese-
nes de pel·lícules al Japó després 
de la segona guerra mundial, ar-
ran dels atacs atòmics dels EUA a 
Hiroshima i Nagasaki. La podero-
sa bèstia tindria el seu origen en 
una mutació produïda per la radi-
ació nuclear.

La psicosi de 
Martín Ramírez,
al Reina Sofia
PINTURA 3 El museu madrileny 
exhibeix fins al 12 de juliol Martín 
Ramírez. Marcos de reclusión, una 
mostra que reuneix 62 peces que 
l’artista mexicà va realitzar du-
rant la seva estada en un psiquià-
tric. Martín Ramírez (1895-1963) 
va estar aïllat durant més de 
tres dècades en frenopàtics dels 
EUA, diagnosticat d’esquizofrè-
nic i sord. Al llarg d’aquests anys 
va crear més de 450 peces en les 
quals va plasmar les seves experi-
ències vitals tant de Mèxic com de 
Califòrnia. L’exposició subratlla 
la riquesa dels dibuixos i les imat-
ges arquetípiques. 
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Sony impedeix a Beyoncé penjar 
els seus videoclips a Youtube
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Sony va ser una de les primeres dis-
cogràfiques a acceptar, segur que a 
contracor, el paper de les noves tec-
nologies en el multimilionari mer-
cat de l’entreteniment i ara sembla 
que és de les primeres a estar fent 
marxa enrere. La llarga i tortuosa 
batalla entre la indústria i els ca-
nals de distribució de continguts a 
internet ja té un nou front, i aques-
ta vegada amb Beyoncé en primera 
línia de foc.

La discogràfica al·lega 
que la cantant vulnera 
els drets d’autor

 La companyia ha bloquejat l’ac-
cés des dels Estats Units a tots els 
videoclips de la cantant texana en 
el seu canal oficial al portal Youtu-
be al·legant que s’incompleixen els 
drets d’autor. «Aquest vídeo té con-
tingut pertanyent a Sony Music En-
tertainment, que l’ha bloquejat al 
teu país per motius de copyright», un 
missatge cada vegada més present a 
la xarxa.
 Single Ladies, If  I were a boy o Sweet 
dreams compten amb fins a 25 mili-
ons de visites dels internautes i ara 
Beyoncé està causant furor gràcies a 
la seva última col·laboració musical 
amb la sempre polèmica Lady Gaga. 
Però encara que els clips ja no estan 
disponibles en el seu canal oficial es 

poden seguir veient en altres canals 
de Youtube com VEVO, que perta-
nyen a Sony i Universal.

ACORD CONTRA LA PIRATERIA / De mo-
ment, ni la multipremiada cantant 
ni Sony s’han pronunciat sobre el 
tema, però segons apunten alguns 
analistes a la xarxa darrere hi ha la 
lluita que manté la discogràfica amb 
el portal propietat del gegant tecno-
lògic Google per intentar emportar-
se una part dels beneficis que es ge-
neren a través de Youtube.
 La mesura arriba enmig del de-
bat sobre les negociacions per a 
la firma d’un acord contra la pi-
rateria entre els Estats Units i la 
Unió Europea. Un dels esborranys 
d’aquest acord acaba de ser filtrat 
i recull, en cas de ser aprovat, la 
possibilitat de tancar webs i comp-
tes de correu electrònic que siguin 
descoberts tres vegades compar-
tint il·legalment continguts amb 
drets d’autor. H33 La cantant Beyoncé.


