




Explica Dansa és un projecte de BDDANSA (Toni Jodar i Beatriu
Daniel) especialitzat en dansa per a la formació i creació de públics, a
partir d'accions-parlades que amb un mínim de necessitats
tècniques sʼadapten a una diversitat dʼespais i situacions

Obra l'email al navegador

L'ESPECTADOR PROTAGONISTA
Balanç d'una temporada que encara no ha acabat

Espectador, aquell que mira amb atenció i, avui dia, subjecte actiu que participa i completa
les programacions culturals a teatres i auditoris. No és cap novetat que parlem del públic
com a centre del fet escènic però, en el cas del nostre país, si que és nou que aquesta
noció sʼestigui posant en pràctica de manera profusa, i recorrent. És un bon senyal
que  augmentin  les  associacions  dʼespectadors,  les  escoles  dʼespectadors,  els
programes per la creació i fidelització de públics, i que les institucions culturals del
país hi dediquin espais i recursos.
 
Explica Dansa, a través de lʼexperiència i relats dʼun ballarí sènior – Toni Jodar, no fa més
que  apropar  lʼart  del  moviment  a  espectadors  de  tot  tipus,  en  tot  tipus  dʼespais  i
recintes: des dʼaules dʼextensió universitària fins a escoles de dansa, teatres i auditoris,
biblioteques i museus.
 
El  recorregut  dʼ  Explica  Dansa  aquesta  temporada  ha  estat  divers  i  profitós.  En
destacaríem  dues  apostes,  dʼuna  banda  el  programa  Aixecant  el  Teló  al  Teatre  de
Granollers. Us deixem amb un vídeo que recull lʼexperiència dels espectadors en sortir
dʼuna de les sessions.

Dʼaltra banda,  la  consolidació de Mitja Hora Abans,  programa de públics impulsat  pel
Mercat  de  les  Flors  i  coordinat  per  Explica  Dansa.  Es  tracta  de  donar  al  públic
lʼoportunitat de conèixer més a fons lʼespectacle que van a veure a partir dʼuna xerrada
prèvia  de  30  minuts  amb  un  especialista.  Enguany  hem  comptat  amb  els  següents 
professionals convidats que han donat 3 raons per veure l'espectacle presentat (vídeo):
Txiqui  Berraondo,  Alexis  Eupierre,  Pilar  López,  Eduard  Teixido,  Quim  Noguero,
Marcos Morau, Agustí Fernández, Roberto Fratini, i Pere Pladevall.
 
Explica  Dansa  també  ha  transitat  per  projectes  tan  interessants  com  Aula  Joves
(Aventura de lʼartista/Flipart projecte ODA Diputació de Barcelona), Aules dʼExtensió
Universitària  de  la  Gent  Gran  a  Barcelona  i  Sabadell,  Tallers  de  Dansa
intergeneracionals al Graner, Història de la Dansa Moderna i Contemporània al Centre
Cívic Sant Martí, un projecte jove emplaçat en el centre cívic que tot just comença. Dansa
a les biblioteques  “Com Ballàvem abans dels 70?” – Cicle  La Dansa no fa por del
Mercat de Les Flors i  les Biblioteques de Barcelona.  Enguany també ens hem estrenat
a les Biblioteques de Mataró, Biblioteca Pompeu Fabra i Antoni Comás,  amb Ballarins
per un dia!
 
En paraules del Toni Jodar: “La dansa es mira, també sʼescolta, però sobretot la dansa
se sent".
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SSEERR  MMIILLLLOORR  PPÚÚBBLLIICC
El passat  3 i  4  de desembre vam compartir  amb professionals del  sector  les jornades
Teatre  i  Municipi  organitzades  en  el  marc  del  Centenari  de  lʼInstitut  del  Teatre.  Les
reflexions de les jornades van reafirmar a Explica Dansa com un projecte que avança en
la direcció de les inquietuds i les necessitats presents. També ens va encoratjar en imbricar
la nostra feina de cara el 2014 amb les noves línies que dibuixen les arts escèniques al
nostre país:

La importància dels espais escènics municipals com a primer graó dʼaccés de la
ciutadania a la cultura escènica.
La ciutadania,  els espectadors,  han dʼestar al  centre del  projecte local  dʼarts
escèniques.
Cal establir sistemes complexes de cooperació entre els sectors públic, privat
i associatiu per una millor sostenibilitat i diversitat.

Explica  Dansa  engega  el  2014  convençuts  del  paper  central  de  lʼespectador.  Un
espectador exigent, informat, i que cada cop demana més en el seu anhel de ser “millor
públic”.

MMééss  aapprroopp  ddeell
ppúúbblliicc    --  TTeeaattrree
GGrraannoolllleerrss

Explica Dansa ha engegat al
Teatre Auditori de Granollers
un programa en el que
mitjançant una presentació
sobre lʼespectacle que es
representarà a continuació
acompanyem als
espectadors a submergir-se
encara més a la
programació de dansa del
seu teatre. Vam tenir el
privilegi de presentar la
performance A place to a bury
strangers de Roberto Olivan &
Enclave Arts del moviment, 
recentment guardonat amb el
premi de dansa Ciutat de
Barcelona, i així com el
reconeixement del Festival
Deltebre Dansa.
Compartir el diàleg entre el
públic , Roberto Oliván i els
ballarins va ser una
experiència molt enriquidora.

CCiinncc  ccèènnttiimmss  ddee
ddaannssaa--  TTeeaattrree
MMuunniicciippaall  dd''OOlloott

Al Teatre Principal dʼOlot vam
iniciar la sèrie del programa
de públics del teatre
anomenada cinc cèntims.
Vam presentar l'acció parlada
de la Dansa Moderna i
Contemporània amb molt
bona acollida, en dues
sessions el passat mes de
gener.
Us deixem amb el vídeo d'una
de les sessions.

CCooll!!llaabboorraanntt  aammbb
eell  MMeerrccaatt  ddee  lleess
FFlloorrss

En la mateixa línia continuem
acompanyant els espectadors
del Mercat de les Flors amb la
coordinació de Mitja hora
abans de lʼespectacle. Amb
aquesta hem complert la
tercera edició en la que
presentem els següents
espectacles:

18/ 01/ 2014 –  Israel Galvan a
càrrec de Txiki Berraondo info!
18/02/ 2014 –  Mal Pelo a càrrec
d' Eduard Teixidó
22/ 02/ 2014 –  Los Corderos a
càrrec de Pilar López info!
01/ 03/ 2014 –  Àngels Margarit/
Cia. Mudances a càrrec d'Alexis
Eupierre info!
8/03/2014 CND a càrrec de Quim
Noguero
15/03/2014 Sonia Sánchez 
info!
29/ 03/ 2014 –  Rosas a càrrec
de Pere Pladevall info!
 

  Copyright © 2014 BD DANSA,   

 Vull sortir d'aquesta llista                                                                    

Subscribe Past Issues RSSShare Translate

Ser millor públic http://us6.campaign-archive2.com/?u=0b63c74bde&id=5502c3ea28&e=[UNIQID]

1 de 1 23/09/14 17:05



De nou al Sadler's Wells
London's Dance House
El 23 i 24 juny Explica Dansa torna de nou al
Sadler's Wells London's Dance House, amb
l'acció parlada Modern Dance Speaks!
Concretament Explica dansa estarà present en 
dues sessions extres al festival Sadler's
Sampled.

Ben aviat ampliarem informació...

Com ballàvem abans dels 70?

Aquesta és la cinquena edició d'aquest cicle de
dansa a les biblioteques de Barcelona,
organitzat amb el Mercat de les Flors i conduït
per Explica Dansa.
En aquesta ocasió, relatarà i il·lustrarà amb el
seu propi cos com es ballava abans dels
setanta, amb relació amb els moviments
europeus i mundials i amb grans
esdeveniments de l'època, des de la inauguració
del Gran Teatre del Liceu, la vida al Paral·lel de
Barcelona o els cafès flamencs fins al
naixement dels esbarts.

PROPERES SESSIONS
Dijous 29 de maig, 19 h
B. Camp de l'Arpa-Caterina Albert
Dilluns 2 de juny, 19 h
B. El Clot-Josep Benet
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Explaining Dance is a speak-dance project for the development and
creation of new audiences. Explaining Dance is a pedagogical tool with
a minimum of technical requirements which can be presented in many
different spaces and situations.

Open email in browser

MODERN DANCE SPEAKS! TONI JODAR
SADLER' S SAMPLED FESTIVAL 

London 23 & 24 June

In case you are intersted in it, contact us by email - beatriu@explicadansa.com

BdDANSA/ Beatriu Daniel_Toni Jodar
Explica Dansa - Explica Danza - Explaining Dance

www.explainingdance.com
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L'art d'acompanyar
Un  altre  any  hem  empès  la  dansa  cap  a  la  gent.  Aquesta  és  la  nostra  visió,
acompanyar el públic a gaudir més i més d'aquest art que ens fa moure, i a donar
encara més sentit  en la  seva decisió  per  veure dansa.  Treballem amb cada client  per
detectar què necessita el seu públic, segons els espectacles programats  i la informació de
què disposa.

El balanç del 2014, 8.780 espectadors. Si mirem enrere veiem que hem recollit intenses i
enriquidores experiències: hem tornat a la Xina i al Sadlerʼs Wells de Londres, hem estat
una temporada més al Mercat de les Flors i a les Biblioteques de Barcelona; ens hem
estrenat  a  les  Biblioteques  de  Mataró,   ens  hem  sentit  ben  acollits  pel  nombrós  i
entusiasta públic a les Aules dʼExtensió Universitària de la Gent Gran de Barcelona,
Sabadell, Castellar del Vallés, i Osona; hem trepitjat teatres valents com lʼEstruch de
Sabadell,  el  Teatre de Granollers i  el Teatre dʼ  Olot;  hem iniciat col.laboracions amb
Centre Cultural de la Caixa Terrassa i el Teatro la Abadia de Madrid; i hem imaginat el
futur de la mà de lʼ Animal a lʼ Esquena a Celrà i el Centre National de la Danse de
Paris on hem fet residències (aquesta última Carte Blanche – Modul Dance – Mercat de les
Flors al CND).

Darrere cada lloc sʼhi amaguen nous coneixements però, sobretot, persones i equips que
ho han fet possible. Aquest és el nostre agraïment a tots vosaltres per acompanyar-nos
en aquest art dʼacompanyar: A tot lʼequip del Mercat de les Flors, i a lʼequip de la gira
a Xina,  a Liquid Maps,  a Escena Internacional  Barcelona,   a la gent de lʼAnimal,  i
sobretot als nostres col·laboradors més propers: Gerard Ramon, Montse Otzet, Victoria
Macarte,  Marc  Artigau,  Xavier  Vigas,  Marta  Serrahima,  Victor  Molina,  Bàrbara
Raubert, i el Pau Ros. A les professionals de dansa Montse Colomé i Conxita Sesé.
 
2015
Amics/gues,  Companys/yes,  seguidors/res,  espectadors_/res,  us   desitgem
Moviment i bons Canvis per a tots/tes!
Ens esperen nous reptes!

+ info 2014 : Dossier Testimoni

 [ HO TROBES INTERESSANT? COMPARTEIX ] 

Share Tweet Forward

Mitja hora abans
Mercat de les Flors

Consulteu les dates i espectacles per aquesta
temporada aquí.

Tallers d'espectadors
Vam assistir al Taller de lʼ Espectador de l'SDE ,
organitzades per Agost Produccions,   on Jorge
Dubatti, director de lʼ escola de lʼEspectador de
Buenos  Aires  ens  va  aportar  una  gran  visió  i
experiència  sobre  públics.  També  destaquem
Toni  Casares  de la  Beckett  com va relacionar
espectador-creador  dins  el  necessari  “canvi  de
xip dels creadors”.

 [ PARLEM DE DANSA. SEGUEIX-NOS ] 

Amb el suport:
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VIDEOS 
 
 

PROGRAMA D’ACTITVITATS PARAL.·LELES - AIXECANT EL TELÓ AL TEATRE AUDITORI 
DE GRANOLLERS QUE RECULL L’EXPERIÈNCIA DELS ESPECTADORS EN SORTIR D’UNA 
DE LES SESSIONS. MARÇ 2014 
 
 
 
 
 

 
http://explicadansa.com/lespectador-com-a-protagonista/ 
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VÍDEO 3 RAONS PER VEURE… 
 
Mitja hora abans de l’espectacle és un programa de públics impulsat pel Mercat de les Flors i 
coordinat per Explica Dansa. Es tracta de donar al públic l’oportunitat de conèixer més a fons 
l’espectacle que van a veure a partir d’una xerrada prèvia de 30 minuts amb un especialista. El 
Mercat de les Flors ha acompanyat aquest programa amb un recull de vídeos en els que donen 
al públic 3 raons per anar a veure l’espectacle de dansa que es presenta. 
 
Aquest 2014 hem presentat els següents espectacle i hem comptat amb la col·laboració dels 
següents professionals: 
 

• Israel Galvan -  Lo Real – presentació a càrrec de Txiki Berraondo 
• Malpelo – L’esperança de vida d’una llebre - presentació a càrrec d‘Eduard Teixidor 
• Los Corderos – ULTRAinnocència – presentació a càrrec de Pilar López 
• Àngels Margarit. Cia Mudances – Capricis - presentació a càrrec d’Alexis Aupierre 
• Compañía Nacional de Danza – Nippon Koku – presentació a càrrec de Roberto Fratini 
• Sònia Sánchez – Le Ça. El Ello – presentació a càrrec de Marc Olivé 
• Rosas – Drumming Live – presentació a càrrec de Pere Pladevall 

 
http://explicadansa.com/mitja-hora-abans-de-lespectacle/ 
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Nous sommes des explicateurs

 

EXPLIQUE LA DANSE
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À travers les mots, le mouvement et l’expérience profes-
sionnelle nous rapprochons le public de l’histoire de la danse

EXPLIQUE LA DANSE MODERNE ET CONTEMPORAINE! 

 

 www.explainingdance.com

Soutien:

Tel.+34 678420020
beatriu@expl icadansa.com

Beatriu Daniel _ Toni Jodar

Toni Jodar explique la danse contemporaine à travers la danse 
elle-même. Il illustre avec son propre corps le passage du temps 
dans la danse et met son expérience et son humour au service 
d’une « performance » à portée éducative qui devient une lecture 
créative et amène. 
Il montre l’évolution de la danse classique à la danse contempo-
raine, tout en faisant référence aux genres et aux formes à 
travers lesquels le corps s’exprime en mouvement. 
Conçu pour mieux faire connaître la danse, ce travail humoris-
tique et éclairant a été présenté pour la première fois il y a dix ans 
et a été montré depuis lors dans des lieux très divers, notam-
ment des théâtres, des lycées, des écoles d’arts et métiers, des 
maisons de quartier, des universités et des musées. Jodar a 
œuvré avec acharnement pour briser l’idée que la danse est 
quelque chose d’inaccessible grâce à cette présentation très 
originale qui dévoile la joie du mouvement. 
Toni Jodar s’est formé à la danse en Catalogne et à New York. Il 
collabore actuellement avec des artistes de renom, notamment 
Carles Santos et Cesc Gelabert. Il appartient à une génération 
qui a fait de la Catalogne une région pionnière de la danse contem-
poraine dans les années 1980. Cette performance reflète une 
philosophie selon laquelle la danse devrait être ouverte à tous.

Première représentation en anglais au Royaume-Uni :
novembre 2012, SADLER’S WELLS

Collaborateurs:
Mercat de les Flors; Biblioteques de Barcelona; Teatre Auditori Granollers; 
Teatre Principal d’Olot; “Danza a escena” - Red de Teatros de España; 
itanitanaudiovisuals; liquidDocs; Barcelona Escena Internacional; Umésdos;
La Caldera, Centre de creació de dansa i Arts escèniques; 

Sadler's Wells Theatre - Simpled 23 et 24 Juin 2014
Residence L’Animal a l’Esquena - 2º et 12 Juillet 2014

Carte Blanche - Centre National de Danse de Paris - 1er et 10 Septembre 2014
Tournée en Chine - Shangaï / Automne 2014

FABRA i COATS
FÀBRICA DE CREACIÓ
DE BARCELONA
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Com ballàvem abans dels setanta?
Arribem a la cinquena edició d’aquest cicle de dansa a les 
biblioteques de Barcelona, organitzat amb el Mercat de les 
Flors i conduït pel ballarí i performer Toni Jodar, de BdDANSA. 

En aquesta ocasió, relatarà i il·lustrarà amb el seu propi cos 
com es ballava abans dels setanta. I ho posarà en relació i en 
context amb els moviments europeus i mundials i amb els es-
deveniments de l’època, des de la inauguració del Gran Teatre 
del Liceu, la vida al Paral·lel de Barcelona o els cafès flamencs 
fins al naixement dels esbarts. També farà referència a balla-
rins com Tórtola Valencia, Joan Magrinyà i Carmen Amaya.
Històries de dansa per conèixer millor com ens movíem.

Dilluns 5 de maig, 19 h 
B. Vila de Gràcia (Torrent de l’Olla, 104)

Dimecres 7 de maig, 19 h
B. Gòtic-Andreu Nin (La Rambla, 30-32)

Dimecres 14 de maig, 19 h
B. Poble-sec–Francesc Boix (Blai, 34)

Dimarts 20 de maig, 19 h
B. Poblenou-Manuel Arranz (Joncar, 35)

Dijous 29 de maig, 19 h
B. Camp de l’Arpa-Caterina Albert (Indústria, 295)

Dilluns 2 de juny, 19 h 
B. El Clot-Josep Benet (p. de les Glòries Catalanes, 37-38)
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Suport:

29 d’abril de 2014
Auditori de Banyoles

20.00h   

Organitza:

TONI JODAR 
EXPLICA LA DANSA

MODERNA I 
CONTEMPORÀNIA

“Acció-Parlada” 
a càrrec  de Toni Jodar.

Il.lustra amb el propi cos
el pas del temps de la

dansa i mostra l’evolució 
del clàssic al contemporani,

tot fent referència als 
diversos gèneres. 

Una “performance”
de caràcter pedagògic.

www.explicadansa.com

Col.laboradors:

Ajuntament de Banyoles
Àrea de cultura i 
Base:Podium M.Duran



“EXPLIQUE	  LA	  DANSE”	  	  
	  
TONI	  JODAR	  
Centre	  national	  de	  la	  danse	  	  
Carte-‐blanche	  –	  Modul-‐dance	  /	  Mercat	  de	  les	  Flors	  
	  
Le	  mercredi	  10	  septembre	  2014,	  à	  12h,	  Studio1	  
	  
www.explicadansa.com	  
	  
Toni,	  tu	  peux	  expliquer	  la	  danse	  d'aujourd'hui?	  
	  
Nous	   sommes	   des	   explicateurs.	   À	   travers	   les	   mots,	   le	   mouvement	   et	   l’expérience	  
professionnelle	  nous	  rapprochons	  le	  public	  de	  l’histoire	  de	  la	  danse.	  	  
	  
Toni	   Jodar	  illustre	  avec	  son	  propre	  corps	   le	  passage	  du	  temps	  dans	   la	  danse	  et	  met	  
son	  expérience	  et	  son	  humour	  au	  service	  d’une	  «	  performance	  »	  à	  portée	  éducative	  
qui	  devient	  une	  lecture	  créative.	  
	  
Actuellement,	  le	  projet	  «	  Explique	  la	  danse	  »	  est	  dans	  une	  nouvelle	  étape,	  en	  réponse	  
aux	   spectateurs	   qui	   demandaient	   :	   «	  Toni	   tu	   peux	   expliquer	   la	   danse	  
d'aujourd'hui	  ?	  ».	  Depuis	  une	  décennie,	  nous	  œuvrons	  pour	   la	  diffusion	  de	   l’histoire	  
de	   la	   danse	   moderne	   et	   contemporaine	   ;	   nous	   avons	   constaté	   que	   le	   public	   avait	  
besoin	  de	  mieux	  comprendre	  la	  danse	  actuelle.	  	  
	  

	  
Toni	   Jodar	  s’est	   formé	  à	   la	  danse	  en	  Catalogne	  
et	   à	   New	   York.	   Il	   collabore	   actuellement	   avec	  
des	   artistes	   de	   renom,	   notamment	   Carles	  
Santos	   et	   Cesc	   Gelabert.	   Il	   appartient	   à	   une	  
génération	  qui	  a	  fait	  de	  la	  Catalogne	  une	  région	  
pionnière	  de	  la	  danse	  contemporaine	  
dans	   les	   années	   1980.	   Cette	   performance	  
reflète	  une	  philosophie	  selon	   laquelle	   la	  danse	  
devrait	  être	  ouverte	  à	  tous.	  
	  
	  
	  
Soutiens:	   Departament	   de	   Cultura	   de	   la	  
Generalitat	   de	   Catalunya	   ;	   Ajuntament	   de	  
Barcelona	   ;	   INAEM,	   Mercat	   de	   les	   Flors	   de	  
Barcelona	  
	  

	  
	  

	  

	  

Photos	  :	  Pau	  Ros	  
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