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Amb Just a dancer la companyia 
Thomas Noone Dance s’endinsa 
per primera vegada en un procés 
de dansa integrada. “No estem 
especialitzats en dansa 
comunitària, som una 
companyia de dansa i punt, però 
en un moment donat podem fer 
una peça infantil o una de dansa 
integrada”. Fa quatre anys, 
Thomas Noone ja va crear una 
peça per a la companyia 
StopGap i és un dels 
participants en els debats del 
festival per a artistes amb 

diversitat de funció Unlimited. 
Però ens explica que ara volia fer 
aquest procés amb els seus 
intèrprets “perquè m’agrada 
encarar-me a nous reptes i 
també per poder ensenyar que 
les nostres eines són útils a 
l’hora de conscienciar la gent”.

La dansa integrada és un 
àmbit artístic i social que cada 
cop està més normalitzat a casa 
nostra. L’aproximació és la 
mateixa que en un espectacle 
normal? “No hi ha cap 
espectacle normal –remarca 

Noone–, sempre hi ha intèrprets 
amb característiques físiques i 
qualitats interpretatives 
diferents, simplement que en 
aquest cas és més marcat. Més 
important que tot això és la 
sensibilitat i l’obertura mental”. 
També ho és per als 
espectadors desfer-se d’idees 
preestablertes i estrictes sobre 
com ha de ser un ballarí.

Perquè... qualsevol pot ser 
ballarí? “Ni el fet de tenir un cos 
perfecte vol dir que puguis ballar, 
ni el fet de no tenir-lo és cap 
impediment. Per ser ballarí cal 
vocació i, sobretot avui en dia, 
unes ganes terribles de ballar”. 

No és un camí fàcil i això 
segurament ho tenen en comú 
les quatre intèrprets no 
professionals que participen en 
la peça al costat dels ballarins 
de la companyia. Just a dancer 
forma part de la convocatòria 
“Art per a la millora social” de 
l’Obra Social de la Caixa, i a 
banda de la presentació al 
Dansat, també s’ha obert a 
tallers per a tota la comunitat al 
Centre Cívic de la Barceloneta.

El dia de l’estrena hi haurà 
una xerrada amb el públic per a 
qui vulgui saber més d’aquest 
procés artístic que ha partit 
d’unes limitacions molt 
marcades per explicar què fa un 
ballarí, “ni més ni menys, Just a 
dancer”–diu Noone–. “A mi 
m’agraden els ballarins que 
barregen intuïció amb molta 
formació, obertura mental i que 
són bona gent. Perquè a la 
companyia no hi ha temps ni lloc 
per a divismes”.

‘Just a dancer’ serà al SAT!  
de dv. 28 a dg. 1.

Per ser ballarí, 
avui, només 
calen unes 
ganes terribles 
de ballar

Dansa Coordina  
Andreu Gomila

agomila@timeout.cat 
@andgomila

Vocació  
de ballarí
Thomas Noone reivindica la seva 
feina en el camp de la integració 
social. Per Bàrbara Raubert

BALLA MÉS!

PER A NENS I NO TAN NENS 
La Compagnia TPO agafa la 

mitologia clàssica del Mediterrani 
com a punt de partida, per explicar 
la trobada entre un mariner i una 
nimfa del mar. Al Mercat de les 

Flors, ds. 22 i dg. 23. 8 €.

PER A AVANTGUARDISTES
Loscorderos.sc celebren el desè 
aniversari amb una nova creació, 

ULTRAinnocència, on insisteixen en la 
interrelació entre text i fisicalitat a la 
recerca de noves vies de narració. Al 

Mercat, de dv. 21 a dg. 23. 12 €.

PER A AFRANCESATS
‘La pluie et le beau temps ‘ és un 
projecte de Les filles Föllen que 

explora el món de la criptografia i 
la codificació a través del cos, amb 
textos de Jacques Prévert. A l’Antic 

Teatre, de dj. 20 a dg. 23. 6 €.


