
Maite Marcos és d’aquella gent que t’enco-
mana el seu entusiasme. Viu la dansa amb una
passió que et fa dubtar, si és unmón que des-
coneixes, si no t’has perdut quelcom de subs-
tancial en la subtilesa i complexitat de la dansa.
Unmón que “es remunta al principi de la hu-
manitat perquè no és resmés que elmoviment
del propi cos”. La dansa és arreu i en cada pro-
jecte hi ha una persona que en pensa i dirigeix
elsmoviments. Des de Trencanous -el ballet de
Màrius Petipà ambmúsica de Txaikovski- fins
a un anunci de televisió en el qual surten cinc
persones ballant de fons, tots demanen d’una
direcció artística i coreogràfica, d’algú que pensi
fins l’últim moviment de canell dels ballarins.
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[Directora artística i coreògrafa]

La sèrie de televisió Fama va ser l’espurna que va

encendre la dansa en l’esperit de la barcelonina

MaiteMarcos. Amb el anys, després d’estudiar i

ballar en ciutats comNovaYork, París,Madrid i la

mateixa Barcelona, es va anar decantant per la

coreografia. Crear i dirigir, pensar tot unmoviment

des de zero i treballar amb els ballarins i ballarines

que l’han d’executar. Des de pel·lícules i anuncis de

televisió fins a la giramundial de la Shakira o el

musical de Sau. Fins i tot la formació de joves

ballarines és un repte, i a finals de juny va dirigir un

curs intensiu al centre de dansaArts de Lleida.
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“Unacoreògrafa
ésunaarquitecta

de l’espai”
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Una coreògrafa és una compositora del
moviment?

Exactament, tal qual.
I ha de saber ballar?

Doncs aquest és un debat obert en el món de
la dansa. Històricament eren ballarins, però
la realitat és que actualment hi ha molt bons
coreògrafs que no en saben, que no surten di-
rectament de la dansa.
Comels entrenadors de futbol, n’hi ha que
havien jugat de joves i d’altres quemai no

s’han posat unes botes per saltar al ter-
reny de joc.

Hi ha qui defensa que no cal que en sàpiguen
perquè pensen que un coreògraf és un arqui-

tecte de l’espai, que és una mirada que orga-
nitza l’espai i que per desenvolupar aquest ves-
sant creatiu no cal saber executar personal-
ment el moviment.
Vist ambperspectiva fa tot l’efecte de ser
el típic debat que, com en el món del

futbol, s’embarquen els més apassionats
sense arribar mai a cap consens. N’hi ha

més el món de la dansa?
Un altre que també és si la dansa necessitamú-
sica per existir.
I vostè què en pensa?
Que no és imprescindible. Si només la pots en-
tendre com un complement de la música, en
tant que aquesta sí que pot viure per ella ma-

teixa, la dansa en seria sempre esclava. Són ex-
pressions diferents, lamúsica passa en el temps
i la dansa també, però sobretot en l’espai. A
l’hora de la veritat es fa molta dansa pensant
en una música concreta, però també es
compon música a partir del moviment cor-
poral. La dansa és més primitiva, el cos forma
part de tu i només necessites moure’t per ba-
llar. La veritat, però, és que aquest és un debat
molt intel·lectual.
Més enllà del debat, es fan espectacles de

dansa en silenci?
Sí, però són molt minoritaris. Dansa contem-
porània en la qual hi ha una reflexió profunda
sobre el paper de la dansa a la societat. No són
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espectacles per al gran públic. A l’hora de la
veritat pràcticament ningú no compra en-
trades per veure dansa sense música.
No és, però, el tipus de dansa que vostè

dissenya i dinamitza.
És un tipus de dansa que m’interessa, però és
molt complicat que et doni demenjar. Jo tre-
ballo a la indústria, a poc a poc hi vaig entrar
i finalmentm’ho vaig prendre com unmodus

vivendi. Ara bé, un treball comercial no vol dir
obligatòriament frívol! Procuro tractar cada
projecte comercial amb molta cura. Fer-me’l
meu, posar-hi dosis d’investigació, de creixe-
ment personal, d’artesania…
Les produccions televisives o publicitàries
l’hi posen fàcil?

He de ser i sóc conscient del sector en el qual
treballo. També depèn de cada projecte, però
amb el pas del temps sí que he après a sermolt
més profunda amb el meu treball i defensar el
meu punt de vista. Abans potser procurava
complir més amb les expectatives sense apro-
fundir en el sentit que la dansa ha de tenir en
cada moment. La publicitat, per exemple, és
molt ràpida. Si tens sort et criden per parti-
cipar al càsting, aleshores hi pots fer valer el
ball comun criteri imprescindible en les carac-
terístiques dels actors que es contractin. Si no
hi sóc, pot ser que no es tingui en compte i et
trobis amb actors que a l’hora de la veritat
no saben ballar.
Aleshores?
Unodos dies d’assaig i el rodatge amb elmínim
temps possible. Però no només vull dissenyar
la coreografia, assajar-la i fer-la; també vull estar
al procés d’edició per tal que la dansa quedi
bé. En el món àudiovisual dues càmeres són
dos punts de vista i això s’ha de tenir en
compte. Una coreografia té un sentit o un altre
segons com la mires. Després, si vas a la sala
d’edició amb aquest diferents plànols, les pos-
sibilitats de donar un sentit o un altre a la co-
reografia es multiplica. Jo estic compromesa
amb la dansa i no en tinc prou amb cobrar per
fer una coreografia que quedi més o menys
bonica; això vol dir intentar fer un treball molt
intens amb totes les parts.
A l’altre extrem de la coreografia comer-
cial hi ha fer, per exemple, una gira mun-

dial amb la Shakira.
Des de fa deu anys que treballo amb ella de
manera intermitent, i abans no em va proposar
fer l’espectacle d’una gira mundial vam fer al-
tres feines. La primera va ser un anunci. El tre-
ball previ a una gira és molt d’analitzar tota la
trajectòria de l’artista, la seua eramolt dilatada
i exitosa, així que s’havia de planificar unes co-
reografies que fossin coherents amb el per-
sonatge. Revises tot el que ha fet i li proposes
de conservar o recuperar passos concrets o
cançons senceres que estaven molt bé i des-
prés, sobre la base, treballar el nou projecte.
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En aquest cas sí que devia participar del
càsting.
A tots. Amb la Shakira hem fet dues gires, a
la primera sortia amb vuit ballarines i les can-
viàvem a cada continent.
Entre quantes candidates havia d’esco-
llir per una gira com l’americana?
Quatre-centes?
I aquestes ja són una preselecció! D’entre
aquestes, quantes n’hi ha que realment
tenen un perfil idoni?
Uf, potser unes cinquanta.
Aleshores, quin és el criteri?
Un cos estilitzat, la capacitat d’expressió i, so-
bretot, la personalitat. Al final la vida en una
gira és molt dura, passen moltes hores juntes
fora de casa; ara viatgen amb avió i després
passen moltes hores a un autobús. A cada
ciutat fas sempre bolos d’èxit davant de 30.000
persones i has de procurar que no els pugi la
fama al cap. Has de trobar un equilibri, bus-
ques l’artista i després ha de ser persona. Si està
com un llum no t’interessa, han de tocar de
peus a terra.
Quanvadecidir queballar era el seu somni
particular?
Amb la sèrie Fama, només de veure-la ja em
posava a ballar per casa. Quan era petita no
escoltava la música comercial de l’època, a mi
m’agradaven els musicals tipus Grease, West
Side Story, Siete novias para siete hermanos...
I se n’aprenia les coreografies?
No era tan friqui, jo feia lesmeues pròpies tan-
cada a l’habitació. Aleshores vaig començar

com qualsevol nena, a l’escola de dansa del
barri. La primera que vaig anar era normal, però
després ens vammudar i em vaigmatricular a
la de l’Eulàlia Blasi. Allò va ser un punt d’inflexió
perquè és molt bona, seriosa i professional.
Si tota la formació que va fer des de petita
estava encaminada a la dansa, per què va
decidir passar-se tan jove a la coreografia?
Doncs suposo que és una combinació de di-
ferents factors. Ja des de petita tenia dots de
lideratge, m’agradava dirigir i manar. Després
potser vaig anar descobrint que no era tan
bona com les altres. No ho sé, potser ballant
no tenia tanta confiança en mi mateixa com
tinc, per exemple, dirigint.
Quan va començar a ballar l’estètica de les
cantants comMadonna o Cindy Lauper
eren molt dels vuitanta. Des d’aleshores
la música i l’estètica han evolucionat de
manera que es poden reconèixer les èpo-
ques segons les melodies o els pentinats.
Amb la dansa també passa?
Si a la dansa li treus el vestuari i la música no
sabries distingir l’època. És atemporal.

A l’hora de fer coreografies, doncs, no té
por de repetir-se o estancar-se?
No, jo estic en un punt molt primitiu i busco
que el cos sigui lliure, mirar la manera perquè
sigui lliure. Després ja li donarem forma de clàs-
sica, de jazz, de hiphop…però l’estil és secun-
dari. Si vols ser expressiu t’és igual si necessites
unmoviment de fa dos-cents anys omoltmo-
dern. Hem trobar una comunió orgànica i això
és un procés en constant evolució. Si et con-
formes ambquatre fórmules que agraden i fun-
cionen aleshores t’estanques. Si vols indagar i
et planteges reptes personals, aleshores evo-
luciones.
És fàcil fer-ho en aquest país?
Aquí res no és fàcil, però és veritat que hi ha
diferències entre els dos grans pols d’atracció.
Barcelona sempre ha estat l’avantguarda, i des
dels anys setanta que ha estat una ciutat pun-
tera. Centres de creació com el Graner o la Cal-
dera van ajudar a posar la ciutat a l’elit mun-
dial de la dansa contemporània i la recerca. A
Madrid hi ha la indústria i un tipus de dansa
més comercial i clàssica, una ciutat en la qual
triomfenmés els espectaclesmusicals i ésmés
fàcil trobar teatre convencional i de petit format
per tot arreu. A qualsevol bar trobes algú fent
una obra, però no hi ha la inquietud d’anar una
mica més enllà que trobes a Barcelona.
I a ciutats com Lleida que hi ha trobat?
Gentmolt professional amb ganes de fer coses
i noiesmolt treballadores. Nenes que aprofiten
les vacances per fer tallers intensius de dansa
en lloc de quedar-se a casa jugant.

“Barcelona sempre
ha estat a
l’avantguarda i
Madrid té la indústria
i ésmés comercial”

MAITEMARCOS
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