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Geògrafs
de la dansa

EXPLICAR EL MOVIMENT AMB L’ACCIÓ JORDI BORDES

ls agrada definir-se com a explica-
dors de dansa. El ballarí Toni Jodar i
la gestora artística Beatriu Daniel

(“ja hi ha molts gestors culturals”; ella pre-
fereix gestionar l’art, directament). Al 2002,
quasi per casualitat, Jodar va participar en
el programa municipal La Dansa + a prop.

E

L’exballarí Toni Jodar fa una acció performàtica
sobre la dansa després de Pina Bausch

Es tractava de donar claus als espectadors
inexperts per poder disfrutar de la dansa
contemporània. D’anar il·lustrant vídeos
per exemplificar els moviments, va anar ex-
pressant-los amb el seu moviment. Els
usuaris van entendre molt millor la inten-
ció de cada llenguatge de dansa, fins al punt

que li van demanar que deixés els vídeos i
es dediqués a ballar-los la classe. L’any pas-
sat, 17.000 persones van assistir a alguna de
les sessions de BdDansa. Ara, del 27 al 29 de
maig, presenta una peça per sí sola al Mer-
cat de les Flors: Una conferència ballada. Si
en les seves primeres sessions procurava
ensenyar l’evolució de la dansa fins al tre-
ball de Pina Bausch, ara s’atreveix a ense-
nyar cap a on va la dansa que creix i batega
en aquests mateixos dies. Admeten que no
hi ha prou distanciament per poder assegu-
rar que les seves tesis seran encertades però
conviden a furgar en les intuïcions i aquesta
hibridació de llenguatges, que ha perdut el
respecte pels cànons més acadèmics.

El Mercat de les Flors d’Andreu Morte
va ser el primer avalador del treball de Toni
Jodar amb aquells 25 minuts d’exposició
pedagògica abans de les sessions de dansa.
Posteriorment, Francesc Casadesús va pro-
posar que creixés la mirada de Jodar. Els es-
pais s’han anat multiplicant, també a la Fa-
bra i Coats. A partir del 2007, van poder
construir una dramatúrgia amb Víctor

Molina, gràcies a una beca concedida per la
Generalitat. La consolidació va venir amb
la implicació del Sadler’s Wells, de Londres,
que va internacionalitzar el projecte que,
ara, han portat a països tan extrems com a
la Xina!

Si Jodar pot ballar la filosofia de cada co-
reògraf ha estat per la seva dilatada carrera
de ballarí. En aquest sentit és notable la in-
fluència dels tres directors, que pretén citar
els seus grans mestres: Cesc Gelabert, Al-
bert Vidal i Carles Santos. Cal pensar que
l’embrió d’aquest itinerari és Anna Male-
ras, la mestra i fundadora del seu propi Es-
tudi Anna Maleras que, des del jazz, va con-
vidar els seus alumnes a apropar-se a la
contemporània. I sí, insinua Daniel, Jodar
pot ensenyar com alguns moviments de
Gelabert, que semblen encunyats de la dan-
sa contemporània, ressonen als moviments
de jazz. Si Jodar ha participat amb una gran
quantitat d’accions (moltes es fan a petició
de la institució que els contracta, com els
diàlegs entre Jodar i Montse Colomé i Mer-
cè Recacha al Liceu, una de les accions amb
major assistència al llarg de la temporada)
per explicar la dansa hi té molt a veure la
seva capacitat d’absorbir els diferents mo-
viments (que transmeten visions de la dan-
sa contraposades, per bé que totes busquen
impactar en l’emoció del públic) i la seva
curiositat per conèixer la història de la dan-

Immobilitat . Toni
Jodar era el
cambrer en la mítica
acció de ‘L’aperitiu’
(1979), una proposta
d’Albert Vidal al
port, que també es
va representar al
Romea. CHRISTIAN
ALTORFER
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sa. Com a professor de l’Institut del Teatre
en classes de tècnica de dansa jazz i modern
comprovaven que faltaven molt material
per entendre-ho i que es feia imprescindi-
ble contextualitzar-ho. Aquella necessitat
ha portat aquesta realitat tan transversal i
pròxima.

Jodar opina que no sempre es poden ex-
plicar els diferents corrents, però “els grans
estils són Esglésies”. Si José Limon aposta
per un moviment que neix del caure/ recu-
perar (del moviment pendular tot “gron-
xant el cos” esdevé un moviment ampli,)
Martha Graham treballa un moviments
més dramàtics, que aporten al ballarí un ai-
re més teatral, una contenció característica.
I què hi ha de la no dansa? És una tendència
que revela que la simple presèn-
cia d’una persona a escena pot
ser moviment, acció. De fet, es
fan seva la cita d’un intuïtiu Pe-
ter Brook. El dramaturg de Pina
Bausch, Raimond Hogue, des de
la dansa minimalista, va acabar
esdevenint una referència que es
va arribar a presentar a Barcelo-
na fa una colla d’anys.

I sí, Jodar assumeix el repte,
ara, de fer una mirada a la dansa
de després de la revolució de Pi-
na Bausch. Per a això, disposa
d’un equip extens: Helena Tor-
nero en fa la dramatúrgia; Àlex
Serrano, l’assessor de represen-
tació; Jordi Soler, la imatge; i
Bàrbara Raubert, la recerca per
validar tant com es pugui la tesi.
Jodar accepta el risc de provocar
de posar ordre en aquest mo-
ment d’atomització de la dansa.
quina dramatúrgia hi pot haver
en una pseudoconferència? Tornero ha
d’equilibrar el contingut, comprovar que hi
hagi coherència, fer-la fluïda amb contra-
stos rítmics, “que no sigui lineal”, comenta
el ballarí i ponent.

A Daniel i Jodar els agrada presentar-se
com a explicadors de dansa. Però, en reali-
tat esdevenen veritables xerpes per als
oients no iniciats. Són uns exploradors que
transiten per camins coneguts amb espec-
tadors que els trepitgen per primera vega-
da, amb la incertesa de pensar que potser
s’equivoquen però que els dóna seguretat el
pas ferm dels seus guies. En aquest paratge,
tan extens com ho és el camp creatiu del
moviment, Jodar i Daniel són uns geògrafs
del moviment: mostren amb elegància i
àgilment els diferents paratges d’aquell uni-
vers. La geografia no deixa de créixer, de
modificar-se. I aquests geògrafs de la dansa
incansables ajuden a fer-ho visible, a do-
nar-li valor, a fixar en el mapa quin camí
s’obria en aquell dia en aquell parany. Tan
màgic i tan senzill com trobar-se amb un
ramat de cabres dalt del cim, en un instant
de camp a través. Qui s’hi hagi topat, sabrà
l’adrenalina de respirar Natura (Art en el
cas d’aquesta geografia conceptual). ❋

Volcànic i
metafisic. A dalt, un
detall de ‘Té Xina, La
fina petxina de
Xina?’ (1984) del
corrosiu i radical
Carles Santos; i, a
sota el ‘Belmonte’
(1990) de Cesc
Gelabert, una peça
que la companyia
Gelabert/Azzopardi
han revisitat
diverses vegades
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La saviesa extreta del pou dels mestres

ANNA MALERAS:

“Engrescadora, anima-
dora: posar el cuc de la
dansa”

ALBERT VIDAL:
“Connexió amb els «po-

ders interns» de l’artista
per despertar l’energia

que tenim al cos”
“La força de la presència es-

cènica”
“El poder de la concentració”
“El valor de la immobilitat”
“El combatre l’ego del ballarí per defu-
gir l’autocontemplació ensucrada del
moviment”

CARLES SANTOS:

“Confiança en la creati-

vitat pròpia”
“Valor de l’ofici de l’ar-

tista com a treballador”
“Ser creïbles a escena

(connectar amb els budells)”
“L’animalitat i la volcànica del movi-
ment”

CESC GELABERT:
“La saviesa en allò subtil

del cos i el moviment”
“El poder de la ment en

la maduresa del movi-
ment” “La perseverança en la

dansa com a cultura”
“L’aposta per la metafísica en el movi-

ment

Toni Jodar conceptualitza les aportacions de cada mestre en la seva trajectòria per-
sonal i que, també, és extensible al sector de la dansa de les darreres dècades.


