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Que els coreògrafs de 30
anys o menys s’atreveixin
a revisitar una peça ideada
per companyies que ja
eren en actiu quan ells van
néixer. Aquest és el repte
del programa Remou-te,
ideat per l’Associació de
Professionals de la Dansa
de Catalunya amb el su-
port de la Fundació SGAE.
Els joves tenen fins al 30 de
juny per presentar un pro-
jecte a partir de vuit peces:
Ottepel (1994), de Danat
Dansa; Glimpse (2004) i
Sense fi/Conquassabit
(2009), de la companyia
Gelabert Azzopardi; Suite
d’estiu (1993) i Tèrbola
(1998), de Mudances;
Strangers in the night
(1989) i Ful (2001), de

Nats Nux, i Flit, flit (1990)
i Cara, calla (1993), de Ro-
seland Musical.

Tots els coreògrafs
triats avui continuen en
actiu. Un jurat triarà els

dos projectes més interes-
sants, que tindran pressu-
post per a l’assaig i espai
per a una presentació. De
fet, Remou-te elaborarà
un vídeo en què es recolli-

rà tot el procés, que inclou
la trobada entres els joves
ballarins i els coreògrafs.

La dansa és una discipli-
na artística difícil de docu-
mentar. El coreògraf Cesc

Gelabert recorda quan ha-
vien d’escriure els movi-
ments dels ballarins per
poder registrar una obra a
la SGAE. Àngels Margarit,
de Mudances, també re-
butja que una coreografia
sigui la imatge que queda
gravada: ella hi suma les
reflexions que apunta a les
llibretes del treball.

Aquest projecte pretén
ser una punta de llança per
reivindicar el patrimoni.
L’ideal seria que la Genera-
litat impulsés un centre de
documentació que perme-
tés disposar de protocols
per estudiar-ho àmplia-
ment. L’exposició Arts
del moviment. Dansa a
Catalunya  al Santa Mò-
nica figura com un exem-
ple molt petit del que
hauria de ser aquest fu-
tur equipament. ■

Patrimoni en dansa
Jordi Bordes
BARCELONA

La SGAE i el sector professional de la dansa convoquen un concurs
per a joves ballarins perquè reinterpretin coreografies històriques

Un detall de ‘Conquassabit’, de Gelabert Azzopardi, una de les peces a revisitar ■ OUTUMURO
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