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Entrevista: Anna Maleras Celebra els 30 anys de
l’Stage Internacional de Dansa a Barcelona

“Maihetingutdiners,
peròhesigutfeliç”

Marta Porter
BARCELONA

Menuda, vital, xerraire i apassionada
per la seva feina, Anna Maleras ha
estat una peça clau de la dansa a Cata-
lunya. 32 anys al capdavant de l’escola
que porta el seu nom, aquesta jove de
69 anys ha estat la frontissa que ens va
permetre passar de la dansa clàssica a
la contemporània. Aquests dies ha ce-
lebrat, per primer cop a Barcelona, el
30è Stage Internacional de Dansa.

Que l’Stage Internacional arribi aquí
quan celebra els 30 anys és casualitat?
Més o menys. El primer Stage el vaig
fer a Palma copiant els que fèiem a
Colònia empesos per José de Udaeta.
Després el vam fer a Sitges i per un
canvi polític i gràcies a Joan Francesc
Marco, ara director del Liceu, vam
anar a Vilanova. I per un altre canvi
polític i gràcies al Toni Cots, vam anar
a Sabadell. I una amiga, la Montse Co-
lomer, ens ha aconseguit La Caldera.
Ja veus, no ha canviat res: calen
enchufes per aconseguir el que vols.

Aquest Stage el dedica a Delfí Colomé?
Sí, va ser el meu gran amic, el meu
col·laborador i el que em va ajudar a
fer moltes coses. A vegades penso que
sóc l’àvia dels ballarins de Barcelona,
i m’està molt bé. Estic molt agraïda i
sorpresa per lo generosa que ha estat
molta gent amb mi. I fer els 30 anys a
Barcelona és molt maco.

La clausura no es fa a La Caldera...
No hi cabíem i de casualitat vam tro-
bar el casal de joves La Fontana. Sem-
pre m’han dit que tinc una flor al cul,
però la sort va acompanyada de 30
anys de feina. I no he tingut mai els
ronyons coberts.

Vostè ens va introduir la dansa-jazz...
A Barcelona només hi havia la dansa
clàssica, que fèiem amb Joan Magri-
nyà, i l’espanyola, que fèiem amb la
meva cosina Emma Maleras. Per gua-
nyar-nos la vida fèiem l’Spanish
Show Castagnete a l’estiu pels hotels
de la Costa, i allà ens trobàvem amb
Carmen Amaya, La Chana o Antonio
Gades. L’Emma em va enviar al Cen-
tre de Dansa Hightower a Cannes, i
allà descobreixo la tècnica Graham i
el jazz de la mà del meu primer mes-
tre, Lyn MacMurray. Va ser un xoc. El
més modern que havíem vist aquí era
West Side Story! Uns anys més tard
vaig obrir l’escola. Però pensa que en
una crítica, Sebastià Gasch parlava
de Merce Cunningham i jo vaig pen-
sar: qui deu ser aquesta senyora? En
aquella època no sabíem res!

Va ser molt valenta!
Sí, la paraula subvenció no existia i
mai he tingut gaires diners, però he
sigut molt feliç. He aguantat classes
amb tres alumnes si el professor em
convencia, i després ja n’han vingut
més. Altra gent ha mirat més pel ne-
goci. I en lloc de tenir un estudi de me-
ravella tinc un petit niu on hi ha un
gran ambient, i n’estic molt orgullosa.

Cesc Gelabert va començar amb vostè!
Oh, allò va ser molt bonic! Apareix a
l’estudi amb unes espardenyes de
pagès, cabell negre i arrissat com una
escarola, pantalons de pana curts i ti-
rants. I jo me l’anava mirant i pensa-
va: “Vull ballarins així, és l’antiprín-
cep”. I li pregunto: “Saps què és això
del ball i el jazz?” I ell: “A mi m’agrada
el jazz, la música jazz...”. I jo: “Doncs
és ballar-la”. I ell: “No sé el que és”. I jo:
“Doncs entres i t’ho mires”. Passa
una mica i veig que està movent-se. Li

dic que si vol pot marxar: “És que tinc
ganes de moure’m!”. I jo: “Au doncs,
mou-te tot el que vulguis”. I ja no va
deixar de moure’s. El vaig pescar!

I en va pescar molts d’altres!
Sí. Jo era professora de teatre a l’Ins-
titut del Teatre i tenia d’alumnes gent
com l’Agustí Ros, Sergi López, Ferran
Rañé, Francesc Bravo, Toni Jodar,
Toni Cots... I els que aconseguia que
s’interessin per la dansa venien els
dissabtes al matí al meu estudi gratis.
N’he subvencionat molts!

Com veu el panorama de la dansa?
El Mercat de les Flors està progra-
mant el millor que hi ha aquí i a fora,
però al Liceu, malgrat que hi ha el
Marco, que hi entén molt, només pro-
gramen tres companyies miserables.
I de les locals hi ha propostes molt do-
lentes i alguna de bona. El problema
és que després de l’esclat de la dansa
contemporània a Barcelona ens hem
quedat només amb els títols. Abans
estàvem pendents de la creació i la
imaginació, no hi havia subvencions i
amb un mínim es feia un màxim,
entre tots ens ajudàvem, inclosa la
gent del teatre, des del crític Pérez de
Olaguer a l’Albert Vidal. Les subvenci-
ons van bé perquè es vagi més lluny,
però no són la solució a la creació.

Què opina del CoNCA?
És espantós. En un consell d’aquests
ha d’haver-hi representades totes les
arts, i la persona que està més a prop
de la dansa és la Marta Oliveras, una
gestora que ha estat vinculada a vàri-
es companyies. Hauria de ser una
persona que hagi suat, que hagi ballat
i que hagi sentit la dansa a la seva pell.
No entenc per què els ballarins no es
queixen, com van fer els músics.

Anna Maleras va descobrir la dansa-jazz a Cannes, la va fascinar i la va portar a Barcelona a través de la seva escola ■ MIQUEL ANGLARILL

Divinas és el nom artístic de les cantants dels cabarets de
‘Chocolat’ i també el de la companyia creadora ■ROGER LLONCH

La companyia
Divinas estrena
dijous dia 8
‘Chocolat’ a la Sala
Pepe Rubianes

Teresa Bruna
BARCELONA

Swing, blues, ragtime... el
que calgui per fugir un mo-
ment de la depressió que va
viure l’Amèrica del 1929. És
el que cantaven i ballaven la
Sofia, la Nicole i la Lulú als
cabarets i nigth clubs del
Nova York de l’època. Les
noies van triomfar sobretot
amb una cançó provinent
d’una publicitat sobre la xo-
colata, la que dóna el títol a
aquest musical fresc, que
potser també aconseguirà
alleugerir la nostra crisi.

Chocolat és una idea de
Divinas, companyia forma-

da per Carla Móra, Irene
Ruiz i Marta Móra, que can-
ten i ballen en directe acom-
panyades de Bernat Font
(piano), Ivan Kovacevic
(contrabaix), Martí Elías
(percussió) i Gabriel Amar-
gant (clarinet). Interpreten
temesinèditsdeMarioCobo
i Ben Rowdon, amb estètica
i so de la música de principis
del s. XX. No hi falten, però,
versions de Glenn Miller i
Duke Ellington i de grups de
l’època com les Andrew Sis-
ters o les Boswell Sisters. A
través d’aquests temes, nar-
ren la seva història i la de la
societat que les envolta. La
direcció escènica i drama-
túrgia és de Martí Torras.

Divinas, que han estudiat
música, cant, dansa i cla-
qué, pretenen seguir una
línia de musicals emmar-
cats en l’estètica i la música
d’èpoques passades. ■

Ritmesper
oblidarla
crisi...del29!


