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Què és Re-mou-te?  
 
Un projecte impulsat per l’Associació de Professionals de la Dansa de Catalu-
nya i la Fundació SGAE, per apropar creadors de dansa de diferents generaci-
ons, i posar en valor el llegat coreogràfic de Catalunya.  

El projecte té com a principal objectiu la transmissió de coneixement entre 
els artistes de diferents edats i amb diferents punts de vista, que revisaran 
conjuntament peces coreogràfiques ja creades, per arribar a la creació i pre-
sentació d’un nou treball, ja sigui una deconstrucció, una continuació del tre-
ball original, etc.,  amb total llibertat per als creadors/es que es trobin, tant a 
nivell d’estils com de format (espectacle, vídeo, taller, intervenció, exposició, 
instal·lació, etc.). 

Formaran part del projecte les companyies catalanes que es van crear coinci-
dint amb els inicis de la dansa contemporània a Catalunya: Ballet Contempo-
rani de Barcelona (1977-1997),  Cia. Avelina Argüelles (1980-1998) i La  Sota 
de Bastos (1985-1996) , i  creadors i/o creadores  que estiguin interessats en 
fer una nova creació partint del material existent, escollits mitjançant convo-
catòria. 

El projecte creatiu anirà acompanyat d’un enregistrament en les diferents 
fases del procés per tal de documentar-lo i poder disposar d’un material que 
formarà part de l’arxiu gràfic de la història de la coreografia contemporània 
catalana.  

Els coreògrafs i coreògrafes interessats en participar en aquest projecte hau-
ran de triar una d’aquestes 3 peces per a fer el treball de revisió: 

Frida, Ballet Contemporani de Barcelona (1993)  

El món, la carn (l’últim cop), Cia. La sota de bastos (1995)  

Perfums, Cia. Avelina Argüelles (1993) 

 

Les filmacions d’aquests espectacles es poden visionar al canal de vimeo de 
l’APdC: https://vimeo.com/apdc 

  

Fotografies cedides pel Museu d’Arts Escèniques de l’Institut del Teatre (autor: Josep Aznar)  
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Presentació de candidats i candidates 

Els candidats i candidates es poden presentar de forma individual o 
col·lectiva i cal que siguin  socis o sòcies de l’APdC.   

Hauran d’enviar el seu currículum professional i una memòria escrita on s’ex-
pliqui el projecte a realitzar, indicant el creador/obra escollits, el motiu 
d’aquesta elecció i l’objectiu de la nova creació.  

La convocatòria resta oberta fins al 27 de juny 2016. 

La Comissió de selecció estarà integrada per 3 professionals de diversos àm-
bits del sector de la dansa, i presidida per un representant de l’APdC i de la 
Fundació SGAE (aquests darrers sense vot). D’entre les propostes rebudes, 
s’escollirà 1 coreògraf o coreògrafa i es donarà a conèixer el seu nom a 
www.dansacat.org, www.sgae.cat i www.fundacionsgae.org,  al mes de juliol. 
 

Presentació pública del nous treballs i documental 

Els nou treball es presentarà públicament el 21 d’octubre a La Caldera Les 
Corts (Barcelona). A més, el projecte creatiu anirà acompanyat d’un enregis-
trament en les diferents fases del procés per tal de documentar-lo i poder 
disposar d’un material que formarà part de l’arxiu gràfic de la història de la 
coreografia contemporània catalana.  
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Associació de Professionals de la Dansa de Catalunya 

L'Associació de Professionals de la Dansa de Catalunya (APdC) és 
una associació de caràcter sindical i sense afany de lucre creada 
l'any 1987 amb l'objectiu d'agrupar els professionals de la dansa a 
Catalunya (ballarins, coreògrafs, pedagogs, especialistes en salut i 
dansa, productors i gestors culturals de dansa, mànagers de com-
panyies i totes aquelles persones que tenen una activitat professio-
nal relacionada amb la dansa),  així com els estudiants d'aquesta 
disciplina, i defensar els seus interessos. És així com representem 
els notres més de 500 socis davant les institucions públiques i pri-
vades, promovem i donem suport a iniciatives per millorar les se-
ves condicions laborals i ajudem al seu desenvolupament professi-
onal.   

Premi Nacional de cultura 2011 de la Generalitat de Catalunya 

Fundació SGAE 

La Fundació SGAE va néixer l’any 1987 per desenvolupar, sense 
ànim de lucre, activitats socials, assistencials i promocionals per 
donar suport a l'autoria, la creació i la cultura dels socis de la Soci-
etat General d’Autors i Editors, els quals pertanyen als sectors de 
les arts escèniques, la música i l’audiovisual. 

Els objectius de la Fundació SGAE són donar suport a l'autoria i la 
creació, vetllar pel respecte als drets d'autor, i posicionar i pro-
moure socialment l'autoria com a element clau del sector cultural.  

Les línies socials d’actuació de la Fundació SGAE se centren en ofe-
rir beques i ajuts que fomentin el desenvolupament professional i 
formatiu dels socis, i en la realització de plans d'assistència social 

Impulsors del projecte 

www.dansacat.org 

www.fundacionsgae.org 
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