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En aquest llibre, Figueres (músic i company artístic de Joan Serra durant dècades tant en el
vessant de la dansa escència com en el de la pedagogia musical i de la dansa) dóna a conèixer
litinerari vital i professional del mestre, ballarí, coreògraf i pedagog de la dansa, i en difon la
valuosa aportació pel que fa a la presència daquest art a lescola. Amb aquest objectiu, aporta el
testimoni de Serra com a pedagog a través de la seva llarga experiència en làmbit docent que
inclou des de lescola bressol fins a la universitat, i un generós aplec de materials que en recullen
el llegat didàctic.

Per a lacte de presentació, la taula de participants ha comptat amb Dani Fernández , alcalde de
Sant Esteve; Alfons Bosch , representant de lAssociació Cultural; Lluís Puig , com a representant
del Departament de Cultura; Joan Figueres , autor del llibre, i Rosa Ferrer, representant de
lAssociació de mestres Rosa Sensat. Davant dun auditori ple a vessar han recordat la figura de
Serra i han compartit el que en cadascun dels respectius àmbits van viure i aprendre dell, sempre
en un marc de compromís amb lart i la seva projecció en la vida de les persones.

Hem sentit a dir que en Joan havia fet descobrir als infants un món nou, el del llenguatge del cos i
la dansa, que ell oferia amb una presència neta, amb els peus descalços, des del silenci eloqüent,
la mirada i el gest; que havia estat un gran comunicador; que havia estat un treballador incansable,
meticulós i ordenat en tot el que havia desplegat, compromès amb la presència activa en la
societat des del seu art i que des de la seva terra havia transmès lart de la dansa amb una mirada
universal. Lautor del llibre ha expressat que lhavia escrit per contribuir a recordar la vida i lobra de
Serra, i també perquè està convençut que educar en lart és una manera de contribuir a millorar el
món.

Per a presentar un llibre sobre dansa en què no shauria entès que ningú ballés i amb la intenció
que fos un gest dhomenatge a Serra, Figueres ha estat el compositor de la música de lespectacle
de dansa Mimosa, creat per a locasió, que ha coreografiat i dirigit Pau Aran, ballarí de la
companyia Tanztheater Wuppertal (creada per Pina Bausch, artista molt admirada per Joan Serra)
i que han ballat Sandra Ballbè, i Joana i Magí Serra, fills de lhomenatjat.

Lespectacle ha estat una mostra de gran bellesa en què els ballarins han ofert el resultat del treball
de cinc dies intensos.

Ens felicitem de la tasca de Figueres amb aquest llibre, i amb les ganes que la figura de Serra
segueixi essent estudiada i divulgada també en les altres seves facetes, com la de ballarí o
coreògraf, la comunitat artística i docent, i el poble de Sant Esteve hem compartit un cop més
ladmiració i agraïment cap al Mestre.

Alguns dels assistents vinguts de fora han quedat corpresos de lenergia que es palpava en
lambient, una energia que els qui vivim a Sant Esteve coneixem com a pròpia i habitual i que
sempre que ens reunim al voltant del record de Serra ens omple de manera natural, i que no ens
abandonarà mai.

Com diu Pere Godall al pròleg: Va ser un mestre del llenguatge del cos, de la dansa Però anava
molt més enllà: era un mestre de la vida.

A punt! deia sempre en Joan, per començar a ballar. I com ell ens va ensenyar, a grans i petits,
som aquí tots junts: a punt per ballar, a punt per viure.




