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Elgestcatalàde ladansa

E
ns acaba de deixar
un home entregat
al llenguatge de la
dansa tradicional,
un explorador infa-

tigable de les relacions de vega-
desmisterioses però sempre en-
riquidores que hi ha entre la
gestualitat quotidiana i la festi-
va. Home sintètic, provocador,
tot flama i genial. I ens ha dei-
xat també l’home entregat a la
seva família, als seus amics i a
Catalunya.
Mestre demestres, Joan Ser-

ra, nascut aRubí, ensenyà a cen-
tenars de docents del país com
introduir en milers d’infants i
joves una forma natural i lúdi-
ca de viure i sentir la dansa. La
tasca que dugué a terme a la
Universitat Autònomade Bella-
terra, com a director del Gra-
duat en dansa per a mestres de
primària, i a la desapareguda
Aula de Dansa Tradicional de
laGeneralitat de Catalunya for-
ma part d’aquest llegat.
La seva faceta d’investigador

el portà a la recuperació, reno-
vació i reinterpretació de dan-
ses del nostre país amenaçades
per l’oblit. Amb coreografies
com el Ball de Gitanes, de Sant
Esteve de Palautordera, pensa-
des per fer-ne partícip tot un
poble, demostrà que la tradició
i la modernitat es donen la mà i
poden anar plegades.
Homed’acciómés que de pa-

raules, va escriure menys del
que hauríem volgut, tot i que el
seu llibre La dansa catalana en
l’ensenyament primari escrit
amb Maria Antònia Pujol, és
d’obligada lectura per als do-
cents que vulguin abordar el te-

ma amb rigor i eficàcia. Afortu-
nadament conservem imatges i
enregistraments d’en Joandan-
sant. Fou membre del Consell
de la Cultura Popular i Tradi-
cional del Departament deCul-
tura. Ha format, des de la seva
profunda personalitat, genera-
cions de joves ballarins; entre
ells, els seus fills Magí i Joana.
El seu delit per la creació i la

improvisació a partir del llen-
guatge de la tradició perdurarà
en els nombrosos espectacles
que creà (Tríade, XV Cançons i
danses de Mompou, Trencadís
de cançons, La Via Crucis...), en
els laboratoris experimentals
ambMarcel Casellas, en l’esco-
la d’estiu d’Esterri d’Àneu i, so-
bretot, en la trajectòria de la
companyia de dansa Factoria
Mascaró on, com a codirector,
reuní l’equip d’amics i com-
panys idoni ambqui desenvolu-
par les seves inquietuds.
Premi Nacional de Cultura

Popular de la Generalitat
(1991), Premi del Departament
d’Ensenyament (1999), Premi
Ramon Llull d’experiències en

el camp educatiu, Mèrit a la
Dansa Tradicional Catalana
(2005), entre altres, tot i haver
estat reconegut en nombrosos
fòrums artístics i educatius na-
cionals i internacionals, en
Joan Serra se n’ha anat amb la
recança per l’escàs reconeixe-
ment social que la dansa té, si
bé amb la satisfacció d’haver
fet el que ell volia i havia de fer.
Tristament, en Joan, expert

en llenguatge del moviment,
deixa inacabat un espectacle
que preparava amb el músic
Joan Figueres per a l’Esbart
Dansaire de Rubí, el grup on
s’inicià d’adolescent en el món
de les nostres danses populars.
A més, el seu llegat es fa evi-
dent també en el gest dels dan-

saires de l’Esbart Sant Cugat,
com amembre i fundador de El
Sac de Danses i d’El Sac Ambu-
lant. Interessat en totes les cul-
tures, fou l’assessor de dansa ca-
talana a l’espectacle Identida-
des, de Salvador Tàvora de La
Quadra de Sevilla i va coordi-
nar el projecte MUS-E de Ye-
hui Menuhin.
Totes les persones que esti-

mem la dansa catalana no li po-
dem retre millor homenatge a
aquest mestre que seguir ba-
llant i gaudint amb el movi-
ment dels nostres cossos, indi-
vidualment i col·lectiva, quan
sona la música.

LLUÍS PUIG

Director General

de Cultura Popular de la Generalitat

ARXIU

Pionermaratonià

ARXIU

S’ha mort un maratonià
amic, el doctor Pere Pu-
jol i Amat, un guru del

món del córrer dels anys vuitan-
ta, quan va sorgir elmoviment po-
pular a casa nostra i a tot l’Estat,
del qual en va ser un pioner.
Ell va ser el primer que va ser

engrescat per enRamonOliu a or-
ganitzar una primera marató a
Catalunya. De fet, la primera que
es va realitzar va ser al poble de
Palafrugell, on en Pere Pujol hi
estiuejava, i on amb altres vuit o
deu amics feia una cosa semblant
a unamarató cada any (38 kilòme-

tres des de Palafrugell a Girona).
Des del primer dia es va inte-

grar a l’equip liderat per Ramon
Oliu, la Comissió Marató Catalu-
nya, per impulsar les curses a
peu i la marató, essent la seva mà
dreta en matèria organitzativa,
no únicament mèdica. Un pou de
saviesa, elsmés veterans el recor-
dema la seu de laComissió al car-
rer de les Jonqueres –també al
seu pare, l’entranyable avi Pujol–
atenent a tots els novells que li
consultàvem fins i tot com s’ha-

vien de cordar les sabatilles.
A finals dels anys seixanta, du-

rant una estada a Alemanya, ha-
via conegut el doctor Van Aaken,
el precursor del revolucionari
mètode d’entrenament per a la
marató basat en fer molts quilò-
metres a ritme lent. En deia
l’LSD (Long SlowDistance) . I en
Pere Pujol el va seguir i el va po-
sar en pràctica: 160 km setma-
nals era la mitjana. Un quilome-
tratge que, quan va esclatar el pri-
mer boom de la marató, era el
que feien els atletes de nivell que
en preparaven una... i molts dels

que no tenien nivell
gairebé també. Així ma-
teix fou un fervent partida-
ri i introductor de les càrre-
gues de carbohidrats els di-
es previs a la marató.
Els arguments de Pujol

no deixaven indiferent a
ningú. Recordo que fa uns
10 o 12 anys va aixecar una
forta polèmica una de les
seves afirmacions: recoma-
nava no beure tanta aigua
als avituallaments de la
marató com s’havia estat
fent fins llavors, perquè, se-
gons postulava, uns serio-
sos estudis demostraven
que era perjudicial.
Pere Pujol, endocrí de

molt prestigi, tenia un cur-
rículum excepcional: di-
rector mèdic de la marató,
pentatló i marxa dels Jocs
Olímpics de Barcelona’92;
membre de l’equip mèdic

dels Jocs Olímpics d’Atlanta’96;
capmèdic de lesmaratons deNo-
va York i Barcelona durant anys;
director metge del CAR de Sant
Cugat fins fa poc.
Va escriure llibres, d’entre els

qualsDel Jooging a laMarathon i
Nutrición, salud y rendimiento de-
portivo i centenars d’articles so-
bre el córrer. A banda, fou un con-
ferenciant brillantíssim fins els
seus darrers dies, a qui, en els al-
bors del córrer a peu, escoltàvem
embadalits els que començàvem.
Va córrer onze cops la marató

deNovaYork, i va acabar-nemol-
tes altres: Boston, Estocolm, Pa-
ris, Munich, Barcelona, València,
Sant Sebastià... fins un total de
65. El seu millor temps, 2h38.10.
Tot i els seu magnífic currículum
professional, deia sovint, “el més
important són les 65 maratons;
les altres coses són fullaraca”.
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Ensenyà a centenars
de docents com
introduir una forma
natural de viure
i sentir la dansa

Pujol deia sovint
que “el més important
són les 65 maratons;
les altres coses
són fullaraca”

Coreògraf i pedagog
Cofundador de la marató de Barcelona

]La mort del coreògraf i
mestre de dansa, Joan
Serra, ha omplert de cons-
ternació el món de la cul-
tura i en especial de la
dansa popular de Catalu-
nya. El conseller de Cultu-
ra de la Generalitat,
Ferran Mascarell, el recor-
dava ahir com “un home
lliurat al llenguatge de la
dansa tradicional” i un
“explorador infatigable”
de les relacions entre la
gestualitat quotidiana i la
festiva. El grup parlamen-
tari de CiU també va la-
mentar la mort de Serra i
va destacar que va ser
“capaç de posar la dansa
catalana al dia” i de de-
mostrar que la dansa po-
pular i tradicional podia
ser actual i moderna.

Portaveus de la Fira
Mediterránea de Manresa
van anunciar que la XVI
edició, que se celebrarà
del 7 al 10 de novembre,
abordarà l’“ingent” treball
de Serra, especialment en
el seu apartat més pedagò-
gic d’acostament de la dan-
sa tradicional als nens i
als nous públics. El Centre
Artesà Tradicionàrius va
emetre un comunicat en
el qual indicava la gran
estima dels seus membres
cap a la tasca realitzada
per Serra en l’àmbit de la
dansa, i en especial pel
Ball d’homenatge que va
crear juntament amb
Jaume Arnella per inau-
gurar l’edició 22 del Festi-
val Tradicionàrius de
l’any 2009. / Redacció
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