
http://www.teatral.net/ca/noticies/20467/it-celebra-el-dia-de-la-dansa-obrint-al-public-el-fons-de-dansa-del-mae

Secció: Teatro
20/04/2018

IT celebra el Dia de la Dansa obrint al públic el
Fons de Dansa del MAE

Títol: Europa Espanya Català

Amb motiu de la celebració del Dia Internacional de la Dansa, l'Institut del Teatre comunica que
aquest 29 d'abril, donarà a conèixer els fons personals i institucionals de dansa que conserven,
oferint una petita biografia, la descripció de cada fons i l'accés al seu inventari i als documents del
seu catàleg d'arxiu i museu Escena Digital, . També es podran consultar referències a documents
relacionats amb els artistes en altres recursos de l'IT, com ara el catàleg del fons bibliogràfic i
audiovisual Biblioescènic, la base de dades de premsa Hemeroteca Digital i el repositori digital de
l'Institut del Teatre RedIT de publicacions i documentació inèdita d'investigació de l'Institut del
Teatre i de la seva comunitat acadèmica.

Us fem un resum dels arxius que es faran públics:

Fons Ricard Moragas (Girona 1829-Madrid 1899).

Ballarí, coreògraf i figurinista.

Fou primer ballarí al Gran Teatre del Liceu entre el 1859 i 1860, amb gran èxit. Fou director del cos
de ball del Teatro Real de Madrid, i mestre de ball del rei Alfons XIII i de les infantes.

Es conserven 79 documents originals entre figurins i notacions coreogràfiques que comprenen els
anys 1870 i 1890, consultables a Escena Digital. Es pot consultar també premsa relacionada amb
Ricard Moragas a Hemeroteca Digital, i a les publicacions de l'Institut del Teatre a RedIT.

---------------------------------------

Fons Pauleta Pàmies (Barcelona 1851-1937).

Ballarina de dansa clàssica i espanyola.

Va ser directora de la Companyia de Dansa del Gran Teatre del Liceu de Barcelona i professora
de dansa durant 70 anys, per exemple al Liceu i a l'escola de dansa que va fundar junt el ballarí
rus Sacha Goudine i que porta el seu nom. Als 42 anys va decidir retirar-se dels escenaris per a
dedicar-se exclusivament a la coreografia, direcció i formació de dansa.

El seu fons, conté principalment fotografies i programes de mà i una part ja està accessible a
Escena Digital. Es pot consultar també el seu fons i més documents d'arxiu i museu relacionats
amb Pauleta Pàmies a Escena Digital, premsa a Hemeroteca Digital, i a les publicacions de
l'Institut del Teatre a RedIT.

---------------------------------------

Llegat Tórtola Valencia (Sevilla 1882-Barcelona 1955).

El seu treball s'inspira en la dansa lliure que va promoure Isadora Duncan, la innovació dels
Ballets Rusos i l'orientalisme, tan de moda a inicis del segle XX.

La seva fillola, Àngels Magret, llegà tot el seu fons quan mor, format per indumentària, fons d'art,
àlbums, targetes postals, fotografies, partitures, etc., sent el fons més estudiat del MAE, que es pot
consultar a Escena Digital i a Biblioescènic. Es pot consultar també el seu fons i altres documents
d'arxiu i museu relacionats amb Tórtola Valencia a Escena Digital, documents bibliogràfics i
audiovisuals a Biblioescènic, premsa a Hemeroteca Digital, i a les publicacions de l'Institut del



Teatre a RedIT.

L'exposició permanent La memòria de les arts efímeres, que es divideix en 10 "viatges" a través de
l'escena, li dedica un viatge.

---------------------------------------

Fons Antònia Mercè "La Argentina" (Buenos Aires 1890-Baiona 1936).

Ballarina i coreògrafa espanyola nascuda a Argentina mentre els seus pares, també ballarins i
coreògrafs del Teatro Real de Madrid estaven de gira.

El seu fons és donatiu de la família als anys 50. Hi ha correspondència, indumentària, fotografies,
cartells, programes, etc. Una part del fons és accessible a Escena Digital i també a Biblioescènic.
Es pot consultar també el seu fons i altres documents d'arxiu i museu relacionats amb Antonia
Mercé "La Argentina" a Escena Digital, documents bibliogràfics i audiovisuals a Biblioescènic,
premsa a Hemeroteca Digital, i a les publicacions de l'Institut del Teatre a RedIT.

---------------------------------------

Fons Alfons Puig (Barcelona 1902-1976).

Empresari, autor, professor i crític de dansa.

El 1931 conegué a Joan Magriñà i fou el seu empresari. Va ser professor d'Història de la dansa a
l'Institut del Teatre de Barcelona durant diversos anys. Participà també a la redacció
d'enciclopèdies de música i dansa: Enciclopedia dello spettacolo publicada a Italia, Enciclopedia
de la Música editada per Salvat, i Teatro. Enciclopedia del arte escénico de Guillermo Díaz-Plaja.

El seu llegat fou donat pel seu germà a la seva mort. És el més nombrós juntament amb el de
Tórtola Valencia. Està format per nombroses pintures, dibuixos i gravats, complements de dansa i
indumentària, objectes, figurins, programes, fotografies, i llibres. Una gran part està acessible a
Escena Digital i també a Biblioescènic. Es poden consultar també documents bibliogràfics d'Alfons
Puig com autor a Biblioescènic, premsa a Hemeroteca Digital, i a les publicacions de l'Institut del
Teatre a RedIT.

---------------------------------------

Fons Joan Magriñà (Vilanova i la Geltrú 1903-1995).

Ballarí de dansa clàssica i dansa espanyola, coreògraf i mestre de dansa.

Inicià la seva formació als divuit anys amb diversos mestres, entre els quals destaca Theodor
Wassilief, director dels Ballets Russes que impartia cursos al Liceu. Posteriorment es va integrar al
Liceu com a primer ballarí, mestre de ball, i coreògraf. També fou director del Ballet del Liceu,
creat com a cos estable.

Es conserva un fons d'art, d'escenografia i figurinisme amb 396 documents, majoritàriament
figurins, amb 276 documents, consultable a Escena Digital, i un fons bibliogràfic especialitzat en
dansa quasi completament i consultable a Biblioescènic. La resta del seu fons es conserva a
l'Ajuntament de Vilanova i la Geltrú.

Es poden consultar també aquest fons i altres documents d'arxiu i museu relacionats amb Joan
Magriñà a Escena Digital, documents bibliogràfics i audiovisuals a Biblioescènic, la premsa a
Hemeroteca Digital, i a les publicacions de l'Institut del Teatre a RedIT.

---------------------------------------

Fons Emma Maleras (Ripollet 1919-Barcelona 2017).

Ballarina i coreògrafa de dansa espanyola

Va ser especialment coneguda per la seva feina com a concertista i professora de castanyoles,
creant el mètode d'estudi de castanyoles que porta el seu nom i ha estat adoptat i acceptat
mundialment.



El fons ingressà al MAE l'any 2010 i abarca un ampli període cronològic del 1921 al 2000. Aplega
principalment retalls de premsa que mencionen les actuacions d'Emma Maleras, i fotografies
seves d'escena i participant en actes públics. En menor mesura hi ha correspondència, programes
de mà i altra documentació. El fons es consulta en Inventari.

Es poden consultar també altres documents d'arxiu i museu relacionats amb Emma Maleras a
Escena Digital, documents bibliogràfics i audiovisuals a Biblioescènic, premsa a Hemeroteca
Digital, i a les publicacions de l'Institut del Teatre a RedIT.

---------------------------------------

Fons de castanyoles de José de Udaeta (Barcelona 1919-Sant Feliu de Guíxols 2009).

Fou un ballarí i coreògraf català de dansa espanyola, especialitzat en castanyoles.

Es va formar amb Emma Maleras i va estudiar dansa clàssica al costat de Joan Magriñà. Inicià la
seva tasca com a docent de dansa espanyola i de l'ús de les castanyoles a l'Acadèmia
Internacional de Dansa a Colònia (Alemanya), creant en aquesta mateixa ciutat l'any 1990 la
Societat Internacional de la Castanyola Musical.

El fons, que se li compra en vida, consta d'aproximadament 256 parells de castanyoles d'Espanya
i de tot el món i es pot consultar a Escena Digital.

Es poden consultar també altres documents d'arxiu i museu relacionats amb José de Udaeta a
Escena Digital, documents bibliogràfics i audiovisuals a Biblioescènic, premsa a Hemeroteca
Digital, i a les publicacions de l'Institut del Teatre a RedIT.

---------------------------------------

Fons Antonio el Bailarín (Sevilla 1921-Madrid 1996).

Antonio el Bailarín fou el nom artístic d'Antonio Ruiz Soler, que va ser ballarí, bailaor, coreògraf,
director i figura clau en la història de la dansa espanyola

Qualificat com a nen prodigi, fou parella professional amb la també nena prodigi i ballarina i
bailaora Rosario amb només 7 anys, relació que duraria fins el 1952 i recorreria el món amb el
nom artístic d'Antonio y Rosario. La seva darrera coreografia és de 1987 i amb María Rosa,
estrenada al Teatro Monumental de Madrid. Va rebre moltíssims premis i condecoracions.

Aquest fons s'ingressa el 2017 i el dóna Enrique Burgos, nebot i ballarí de la seva companyia, i
Rosa García, dona de Burgos i també ballarina de la seva companyia. Està format majoritàriament
d'indumentària escènica del Ballet d'Antonio. També hi ha fotografies d'escena d'Antonio i dels
ballarins de la seva companyia Enrique Burgos i Rosa García. En menor mesura aplega
programes de mà, retalls de premsa que mencionen la seva participació escènica, dibuixos
d'Antonio i cartells. Aquest fons es consulta al seu Inventari i a Escena Digital.

Es poden consultar també el fons ialtres documents d'arxiu i museu relacionats amb Antonio el
Bailarín a Escena Digital, documents bibliogràfics i audiovisuals a Biblioescènic, premsa a
Hemeroteca Digital, i a les publicacions de l'Institut del Teatre a RedIT.

---------------------------------------

Fons Joan Tena (Barcelona 1923-2007).

Ballarí, coreògraf i professor de dansa català.

S'inicià en la dansa clàssica amb Joan Magriñà, i va ser un dels pioners a l'hora de fundar una
companyia independent de dansa a Barcelona. El 1992 fou guardonat amb la Creu de Sant Jordi i
el 2006 amb el Premi FAD d'honor.

El fons és molt petit. Inclou la medalla Creu de Sant Jordi i un diploma que l'acompanya, una
medalla del Sindicato Nacional de Enseñanza, distinción sindical al profesional docente, dues
pellícules i un vídeo de TV3, i dues fotografies, quatre retalls de premsa de la seva mort, un
programa de la projecció de les coreografies Bagatela, El Cigne a La Caldera, Centre de Creació
de dansa i arts escèniques contemporànies, còpia d'un cartell, i fotocòpia de bibliografía. Una part
d'aquest fons es pot consultar a Escena Digital.



Es pot consultar també part del seu fons i altres documents d'arxiu i museu relacionats amb Joan
Tena a Escena Digital, documents bibliogràfics i audiovisuals a Biblioescènic, premsa a
Hemeroteca Digital, i a les publicacions de l'Institut del Teatre a RedIT.

---------------------------------------

Fons Aurora Pons (Barcelona 1936-Madrid 2016).

Ballarina dansa clàssica, dansa espanyola, professora i directora del Ballet Nacional de Espanya.

Amb catorze anys va ingressar al cos de ball del Teatre del Liceu on va esdevenir primera
ballarina. Va acabar la seva carrera treballant com a professora al Conservatorio Professional de
la Danza Clásica.

El seu fons el donà entre els anys 2009 i 2016 i abarca aproximadament des de l'any 1945 fins
l'any 1998. Està format per indumentària escènica, objectes personals, fotografies, vuit d'elles de
gran format, àlbums de premsa, cartells, etc. Es pot consultar en Inventari i una part a Escena
Digital.

Es pot consultar també part del seu fons i altres documents d'arxiu i museu relacionats amb Aurora
Pons a Escena Digital, documents bibliogràfics i audiovisuals a Biblioescènic, premsa a
Hemeroteca Digital, i a les publicacions de l'Institut del Teatre a RedIT.

---------------------------------------

Fons Ramon Solé (Cartagena 1938-Barcelona 1997).

Ballarí

El 1976 constitueix la Companyia de Dansa de Barcelona Ramon Solé, de línia neoclàssica i
experimental. En el moment de la seva mort, després de 5 anys de lluita contra el càncer, encara
treballava amb la ballarina i amiga, Jannick Niort els papers de Nijinsky així com en el ballet que es
nomenaria Nikinsky le clown de Dieu, ballet que va restar inacabat.

El seu fons arriba l'any 2002 a través de Joan Ramon de Canals, administrador de la seva
companyia i abarca de 1974 fins l'any 1997. Està format per fotografies , llibres, quaderns de
dibuixos, litografies, figurins, correspondència, contractes, retalls de premsa, cartells, i vídeos. El
fons es pot consultar en Inventari, i una part a Escena Digital.

Es pot consultar també part del seu fons i altres documents d'arxiu i museu relacionats amb
Ramon Solé a Escena Digital, documents bibliogràfics i audiovisuals a Biblioescènic, premsa a
Hemeroteca Digital, i a les publicacions de l'Institut del Teatre a RedIT.

---------------------------------------

Fons Rosa Garcia (Barcelona 1943) i Enrique Burgos (Sevilla 1942).

Ballarins de dansa espanyola i mestres de dansa, que van treballar amb Antonio, el Bailarín.
Burgos és el seu nebot.

Enrique Burgos i Rosa García formen el seu propi estudi de dansa el 1982 i 2 anys més tard amb
les seves alumnes una Companyia de Dansa Espanyola.

El fons s'ingresa l'any 2017 i aplega una quantitat destacable de fotografies i indumentària
escènica de Rosa Garcia i Enrique Burgos. En menor mesura aplega programes de mà, premsa,
cartells, correspondència i figurins. El fons es pot consultar en Inventari i una part a Escena Digital.

Es poden consultar també més documents relacionats amb Rosa Garcia i Enrique Burgos a les
publicacions de l'Institut del Teatre a RedIT.

---------------------------------------

Fons Companyia Gelabert-Azzopardi (creada el 1985)

Coreògrafs i ballarins i figurinista (Azzopardi)

La companyia Gelabert-Azzopardi s'estableix a Barcelona i la creen Cesc Gelabert (Barcelona
1953) i Lydia Azzopardi (Istanbul 1949) l'any 1985



La producció de l'espectacle Desfigurat (1985), marca l'inici d'una trajectòria formada per més de
vint-i-cinc obres que Cesc Gelabert ha coreografiat per a la companyia, entre peces de grup i
diversos solos dels quals ell n'és l'intèrpret.

El fons de la companyia Gelabert-Azzopardi el donà la mateixa companyia l'any 2013 i consta de
179 peces d'indumentària escènica, 141 peces de les quals han estat dissenyades per Lydia
Azzopardi. Es pot consultar a Escena Digital.

Es poden consultar també el seu fons i altres documents d'arxiu i museu relacionats amb la
Companyia Gelabert-Azzopardi a Escena Digital, documents bibliogràfics i audiovisuals a
Biblioescènic, premsa a Hemeroteca Digital, i a les publicacions de l'Institut del Teatre a RedIT.

L'exposició permanent La memòria de les arts efímeres, que es divideix en 10 "viatges" a través de
l'escena, li dedica un viatge.

---------------------------------------

Fons IT Dansa Jove Companyia de l'Institut del Teatre (creada el 1996).

Projecte de dansa contemporània creat el 1996 per l'Institut del Teatre de la Diputació de
Barcelona, la direcció artística del qual és a càrrec de Catherine Allard, formada com a ballarina al
Nederlands Dans Theater i a la Compañía Nacional de Danza.

El fons d'IT Dansa és un fons fotogràfic que es va nodrint amb els nous espectacles que estrena la
companyia. Es consulta a Escena Digital.

Es poden consultar també aquest fons i altres documents d'arxiu i museu relacionats amb IT
Dansa a Escena Digital, documents bibliogràfics i audiovisuals a Biblioescènic, premsa a
Hemeroteca Digital, i a les publicacions de l'Institut del Teatre a RedIT.

---------------------------------------

Si voleu consultar més sobre el fons, trobareu tota la informació a:

http://www.cdmae.cat/fons-dansa-mae/


