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En els 20 anys de l’Asso-
ciació de Professionals de
la Dansa de Catalunya, el
sector ha passat de la de-
sestructuració més radical
a un cert ordenament amb
compromisos de sous dig-
nes i en espera d’un estatut
de l’artista que resolgui les
dificultats de cotitzar a la
Seguretat Social dels artis-
tes, les malalties laborals
no reconegudes així com
la reconversió d’aquest
professional un cop ja no
pot continuar treballant.

Toni Mira, l’actual pre-
sident, recorda que durant
els primers anys ell pagava
la quota puntualment tot i
que «no em resolia proble-
mes». Només va servir per
ajudar a regular el reconei-
xement dels estudis. Era
una època en què era molt
difícil professionalitzar-se
com a ballarí i coreògraf.
L’associació ha tingut, du-
rant alguns anys, mancan-
ça de gent disposada a
comprometre’s a la junta i
també dificultats econò-
miques. Avui l’entitat ja és
reconeguda com a repre-
sentant del sector, un cop
ha definit que els coreò-
grafs es converteixen en
empresa per crear compa-
nyies i tenir, d’assalariats,
els ballarins. Des de fa uns
tres anys, recorda Mira, hi
ha un pacte ampli entre les
companyies per assumir
un mínim per garantir la
dignitat dels professionals
que contracta.

No està tot fet. Per Mira,
el Mercat de les Flors ha
fet una gran feina però evi-
dencia que «no és la solu-
ció a tots els nostres pro-
blemes»: cal continuar im-
plicant els altres teatres
públics, com ara el TNC,
el Lliure i el Liceu, així
com el sector privat, uns
empresaris que estan, ma-
joritàriament, distanciats
de la dansa contemporà-
nia. El treball de la vintena
de companyies que estan
en residència a diferents
teatres municipals està
ajudant a la diversificació
d’escenaris. Tot i que esti-
gui encara pendent una
xarxa que les agermani i
permeti augmentar ses-
sions de les coreografies
de cada centre, comencen
a articular-se col·labora-
cions diverses «per inicia-
tiva pròpia», comenta Mi-

ra. En aquest sentit, la seva
companyia (Nats Nus
Dansa) ja explora en ses-
sions pedagògiques a les

escoles tant a la ciutat on
és resident com en altres
on se’ls proposa. Mira re-
coneix que «ara que els es-

pectacles estan més ma-
durs necessitem mostrar la
nostra feina». Un bon
exemple de programació

de dansa pel territori és la
d’aquest cap de setmana
(més informació a dansa-
cat.org).

La dansa passa de la queixa a la festa
Els ballarins i coreògrafs celebren el seu dia internacional en una conjuntura optimista i amb el repte d’ampliar les gires

� El president de l’Associació de Profes-
sionals de la Dansa de Catalunya, Toni
Mira, sentencia satisfet que avui es co-
mencen a notar les millores en el sector,

Una escena de Spiegel, el muntatge que repassa bona part de l’obra del coreògraf Wim Vandekeybus./ WIM VANDEKEYBUS

� El Teatre Municipal de
Girona celebra el Dia In-
ternacional de la Dansa
amb un homenatge que
aplegarà els principals co-
reògrafs catalans aquest
diumenge a la tarda. Amb
motiu de l’homenatge a
Gilberto-Ruiz Lang, el re-
novat auditori farà un dels
actes centrals de la jornada
al Principat. Tant és així
que l’Associació de Pro-
fessionals de la Dansa de
Catalunya ha decidit en-
tregar els seus premis
anuals coincidint amb
aquesta activitat. Per ara
ha transcendit el premiat
com a soci d’honor de
l’entitat (persones exter-
nes a la dansa però que han
col·laborat en la seva difu-
sió): l’actor Mingo Ràfols.
Pel que fa a la distinció
d’alguns dels 350 socis de
l’entitat, es coneixen els
noms dels tres candidats
que triaran els mateixos
socis.

Gilberto Ruiz-Lang va
morir el 27 de novembre a
Barcelona. Ell va ser balla-
rí i mestre de l’Institut del
Teatre (IT) i coreògraf del
Ballet Contemporani de
Barcelona. Ruiz-Lang va
morir als 58 anys. Nascut a
Mèxic, es va formar a Lon-
dres, a l’escola The Place.
Àngels Margarit (Mudan-
ces), Juan Carlos García
(Lanónima Imperial), Ál-
varo de la Peña (Iliacán),
Alfonso Ordóñez (Danat
Dansa) i Toni Mira (Nats
Nus), entre molts altres ar-
tistes, van ser alumnes
d’aquest coreògraf, del
qual destaca la peça Pas-
sacaglia (1980).

Avelina Argüelles, l’al-
tra fundadora de la secció
de dansa contemporània a
l’Institut del Teatre, és la
responsable d’aquest ho-
menatge. Ahir al migdia,
en la presentació dels actes
organitzats amb motiu del
Dia Internacional de la
Dansa, Toni Mira ja avan-
çava que la resposta de tots
els coreògrafs va ser «unà-
nime» quan se’ls va oferir
la possibilitat d’intervenir
en aquesta gala.

� De les 36 hores d’espectacle que
el coreògraf Wim Vandekeybus ha
realitzat en els seus últims vint
anys neix Spiegel (Mirall), un
muntatge d’hora i mitja de durada
que repassa l’evolució del llen-
guatge d’aquest creador efectista i
intuïtiu. El muntatge es representa
de dijous a diumenge al Mercat de
les Flors i confirma la bona relació
entre aquest teatre i el creador,

JORDI BORDES / Barcelona gràcies a l’impuls de la conselleria de
Cultura del tripartit, d’ara fa quatre anys.
Aquell «treball seriós» permet que ara els
espectacles es presentin amb major digni-
tat. Mira coincideix amb els gestors ac-

temptat pel cinema i, fins i tot, pel
Cirque du Soleil. Spiegel es basa
en fragments de sis espectacles,
partint del seu debut:What the bo-
dy does not remember (1987). El
mèrit de l’obra és que no es limita a
fer retalls sinó que s’ha refet cada
escena lligant-les les unes amb les
altres a partir del ritme de l’espec-
tacle més que no pas del seu ordre
cronològic. L’audiovisual, un refe-

tuals de la conselleria, ara a les mans
d’ERC, de resoldre la dificultat de distri-
bució, de crear xarxes de representació de
la dansa. Diumenge és el Dia Internacio-
nal de la Dansa i l’associació catalana del

rent en el seu univers, hi apareix
només com un tall de tres minuts.
Pel director del Mercat, Francesc
Casadesús, el teatre físic d’aquest
coreògraf és molt apte per a públic
jove. Vandekeybus apunta que hi
havia material per fer tres peces.
Ha optat per un treball que desco-
breix la seva essència, tot i que ha
descartat el contingut dramatúrgic
per potenciar el moviment.

sector, que enguany celebra el vintè ani-
versari, centra l’atenció als mitjans de co-
municació. El Mercat de les Flors progra-
ma Vandekeybus i a Girona fan un home-
natge al desaparegut Gilberto-Ruiz Lang.

Els coreògrafs
homenatgen
Gilberto-Ruiz
Lang a Girona

Vint anys de Vandekeybus en hora i mitja




