
Imatges de l’espectacle de final de curs on els alumnes van posar en pràctica els seus aprenentatges. JORDI CASSÚ

“Al Paller no ensenyem uns
passos... ensenyem a ballar, do-
nem eines per a ser creadores i
creadors de les nostres compo-
sicions i danses”. Són paraules
de Dolors Yglesias i Emma Tei-
xidor que estan al capdavant del
projecte educatiu de l’escola de
dansa El Paller, Escola de Nou
Moviment i Dansa Contempo-
rània.  

El Paller ha creat una metodo-
logia del moviment i de la dansa:
“L’escolta física ens dóna una eina
clau, on som en l’espai i quina re-
lació tenim amb els altres. Ens
ajuden la gravetat de la terra i la
força centrífuga. No mostrem per
complaure, no competim ni tam-
poc copiem, en canvi, sí que uti-
litzem la memòria psicocinètica.
Mostrem per a comunicar un de-

sig, una emoció, i així poder des-
pertar i educar els sentits, cuidar
l’esperit i enfortir el cos”. A través
de l’autodisciplina i d’un treball
emocional, mental i físic, s’asso-
leix la superació personal.

Dolors Yglesias i Emma Tei-
xidor,  alumnes de Jennifer
Creighton, s’han format entre
l’Institut del Teatre (Barcelona),
The Royal Academy of Dance

(Londres),  London Contempo-
rary Dance School (ThePlace,
Londres) i  Movement Research
Centre (Nova York).  Són balla-
rines, creadores i professores
amb  30 anys d’experiència en la
docència i en escenaris de Cata-
lunya i de l’estranger.

El Paller treballa amb les tèc-
niques clàssiques de la dansa tot
incorporant  les noves tendèn-
cies i tècniques de moviment
més contemporànies, “atenent a
les necessitats creatives i artísti-
ques del moment actual, donant
a l’alumnat  l’espai i el temps  per
expressar-se i crear amb el seu
moviment propi i amb tota lli-
bertat per millorar la seva con-
fiança i autoestima”.

En les tècniques de composi-
ció en temps real que utilitza el
Paller, ment i cos treballen ple-

gats fins a nivells molt més pro-
funds, arriscant tant intel·lecte
com el físic. Mentre que l’imagi-
nari transporta el cos per ca-
mins arriscats de moviment, la
intuïció es desperta, la percep-
ció creix, la musculatura i els os-
sos s’enforteixen.

Cursos personalitzats
El Paller ofereix un ampli ventall
de cursos: Dansa contemporà-
nia i creativa per a nens i nenes
a partir de 3 anys; Dansa con-
temporània i creativa free-style
per a nens de 4 a 10 anys i dansa
integradora, per a nens i nenes
amb alguna necessitat especial
dins el marc de les classes ordi-
nàries. Per als més grans, propo-
sa tècniques de moviment, im-
provisació i composició, així com
dansa en família i iniciació al

moviment al llarg del curs per a
infants a partir de 18 mesos jun-
tament amb els seus pares, ma-
res o tutors. A més, organitza in-
tensius i residències amb artis-
tes internacionals i durant el
curs es faran intensius de dansa
en anglès. El Paller també ense-
nya la Dansa Clàssica, amb el
mètode de la Royal Academy of
Dance com a base, així com clas-
ses d’estil lliure. 

Estrena del nou espectacle
Aquesta  metodologia innova-
dora es trasllada també als esce-
naris a través de la companyia El
Paller, que el dia 12 de novembre
estrena, a l’espai de La Cate, el
nou espectacle  El temps de la pa-
pallona, fruit d’una beca Agita
atorgada per l’Ajuntament de Fi-
gueres el 2014.  
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EL PALLER, ESCOLA DE NOU MOVIMENT I DANSA CONTEMPORÀNIA

El Paller crea una metodologia de la dansa
i el moviment per educar els sentits
EL PALLER UTILITZA TÈCNIQUES DE COMPOSICIÓ EN TEMPS REAL PERQUÈ MENT I COS TREBALLIN PLEGATS FINS A NIVELLS MOLT MÉS PROFUNDS

EL PALLER, ESCOLA DE NOU
MOVIMENT I DANSA
CONTEMPORÀNIA
� Portal de la Mercè, 14.
� Castelló d’Empúries 
�: 639 653 084/ 616 236 849 
� www.elpaller.org
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Enguany la Cia. El Paller estrena 

dos espectacles:

To Fall
Ingràvid Festival de Cultura Contemporània,

el 8 d’octubre, a les 18.00 h, a la Rambla de Figueres

El temps 
de la papallona
El 12 de novembre, a les 21.00 h, 

al Teatre La Cate de Figueres. 
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