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1. INTRODUCCIÓ 

A diferència de la majoria de les ballarines, jo vaig començar a fer dansa clàssica 

amb catorze anys, a l'acadèmia Marga de la meva ciutat, allà vaig començar a 

iniciar el meu amor per la dansa. Per aquest motiu vaig buscar una acadèmia més 

professional on poder evolucionar més com a ballarina, així va ser com vaig arribar 

a El Magatzem, la meva actual acadèmia. Allà, a banda de continuar amb el clàssic, 

em vaig iniciar en l’aprenentatge de la dansa contemporània, és en aquesta 

disciplina on la meva professora, la Natàlia Viñes, ens transmet la seva passió per la 

dansa i ens ajuda a millorar com a ballarins i com a persones. Pot resultar 

sorprenent, però aquest tipus de dansa va captivar-me en molt poc temps. 

 

Gràcies a aquesta passió vaig decidir-me a fer el treball sobre la dansa, però com 

que aquest és molt ampli, vaig haver de limitar-lo. Vaig recordar que quan ens 

ensenyen coreografies a l’acadèmia, ens expliquen que totes tenen un sentit i que hi 

ha una història al darrere de cada moviment, per petit que sigui. I davant d’aquest 

record, em vaig preguntar: El públic rep aquest missatge que el coreògraf vol enviar 

a través de la dansa? Aquesta simple qüestió em va portar a plantejar-me una sèrie 

de dubtes, com ara: pots transmetre i fer sentir emocions a través de la dansa?, de 

quines emocions parlem?, com arriben aquests sentiments al gran públic?, etc.  

 

Després de pensar-hi molt, em va venir al cap la idea de versar el treball sobre l’art 

de la dansa contemporània i les emocions que aquesta expressa. Partint del fet que 

la manera més fàcil i més comuna de comunicació és el llenguatge verbal, em 

pregunto què es pot comunicar a través de la dansa. 

 

Aquest treball s’estructura en dos grans blocs. En el primer, el teòric, començo 

investigant sobre la història de la dansa i de com es va iniciar; per després descriure 

el poder comunicatiu d’aquesta i veure quines són les maneres a través de les quals 

es pot comunicar. Tot seguit exploro el tema de la dansa en relació amb les 

emocions i els sentiments i, finalment, investigo sobre alguns temes de la violència, i 

les coreografies que s’han fet en relació amb aquesta.  
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En el segon bloc, he realitzat una recollida de dades, en què he seleccionat els 

sentiments que provoquen la violència de gènere i els he treballat a través d’una 

coreografia. D’aquesta manera he pogut analitzar psicològicament els sentiments 

que es generen entre el públic i com es transmeten a través de la dansa i l’expressió 

corporal. 

 

Encara que la dansa no rep altra avaluació que l’aplaudiment o el silenci del públic, 

m’ha semblat oportú, després de representar la coreografia, passar una enquesta 

d’opinió per poder valorar finalment si he expressat allò que volia expressar i si el 

públic ho ha entès. 
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2. METODOLOGIA 

Des d’un bon principi tenia molt clar que el meu treball de recerca tractaria sobre la 

dansa, els problemes van arribar quan em vaig haver de plantejar la hipòtesi. Tal 

com he exposat a la introducció, la temàtica del meu treball va sorgir a partir d’una 

llista de dubtes i inquietuds sobre el llenguatje corporal.  

 

Partint d’aquest punt, quan ja tenia el tema escollit i les idees mitjanament clares, 

vaig començar a buscar informació, coreografies, treballs... relacionats amb la 

temàtica. I sincerament em va costar molt trobar informació vàlida i fiable a internet 

sobre el meu treball. Així que vaig decidir fer una visita a la biblioteca de l’Institut del 

teatre, on després de passar-hi algunes tardes, vaig aconseguir gran part de la 

informació que necessitava.  

 

Al mateix temps em vaig plantejar com enfocaria la recollida de dades en relació 

amb aquest tema. Tot parlant en una de les primeres reunions que vam tenir sobre 

el treball de recerca, va sortir la idea que podria fer una coreografia sobre una 

temàtica que tingués una repercussió en l’actualitat. A partir d’aquesta coreografia, 

s’hauria de passar una enquesta al públic per veure si havien entès el missatge que 

els volia transmetre, si havien sentit emocions al llarg de l’actuació, si els havia fet 

reflexionar… 

 

Des del primer moment em va semblar una gran idea, i per mi era molt interessant i 

emocionant el fet d’haver de fer una coreografia i representar-la davant un públic i 

tot dirigit per mi. I finalment vaig decidir que la temàtica sobre la qual tractaria la 

meva coreografia seria la violència de gènere. 

 

Però van anar passant els dies i veia com el temps se’m tirava a sobre, i cada cop 

em feia més por la idea. I si no sóc capaç de crear cap coreografia? I si no em surt 

bé? On ho representaré? Qui vindrà de públic? I la música?  

 

Ho havia de fer d’alguna manera, així que m’hi vaig posar, el primer de tot era: com 

faria la coreografia? Donat el tema que volia tractar, vaig preferir fer-la amb una 

parella, perquè el públic ho entendria millor si era representat per dues persones, i a 



Dansa: El llenguatge universal 

 

	
4	

més d’altra banda, vaig pensar que tenir algú amb mi, en el moment d’actuar 

m’ajudaria a fer que tot sortís millor i no se’m fes tan difícil. 

 

Però el següent problema va arribar aquí, vaig haver de buscar la parella per al meu 

ball. En principi volia que fos una parella masculina, ja que es tractava el tema de la 

violència de gènere. Però, hi ha pocs nois que facin dansa, i igualment em va costar 

trobar parella de qualsevol sexe, perquè tots els meus companys, igual que jo, estan 

fent estudis secundaris o universitaris i estudis de dansa alhora, per això vaig 

pensar en el sacrifici que havia de fer jo cada dia, i com que a ells els hi passa igual, 

no els hi volia demanar aquest sobreesforç. Aleshores li vaig demanar a l’Alba 

Candil, que es dedica exclusivament als estudis de dansa, i que finalment ha estat la 

meva parella a la coreografia.  

 

Quan ja tenia la parella, vaig iniciar la creació de la coreografia, prèviament em vaig 

informar i documentar sobre el tema. Tenia clar que volia representar el 

maltractament de les dones, reproduint la història d’una parella des de l’inici, fins al 

punt en el qual la dona s’allibera, passant per totes les escenes de violència. 

 

Vam assajar tots els caps de setmana durant un mes, unes tres hores per dia. I 

durant els assajos vam anar retocant i perfilant la coreografia fins a obtenir el 

resultat final. 

 

La visualització de vídeos d’altres coreografies fetes anteriorment sobre el tema, em 

va aportar idees sobre com expressar corporalment la violència. 

 

La meva idea per a la música era triar una música instrumental. Ja que com exposo 

posteriorment en el treball, el fet que tingui lletra, fa que influeixi en els moviments 

de la coreografia i en la comprensió de la dansa per part del públic. També volia que 

la música tingués cops d’intensitat, que jo després pogués utilitzar per als moments 

de violència, però no trobava res que s’ajustés als meus requisits, així que vaig 

crear la coreografia amb una música que no va ser la definitiva. Després de molt 

buscar, finalment vaig trobar una que s’ajustava al perfil de música que buscava, es 
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diu N R 1 i és de Nosaj Thing. La coreografia, finalment, va ser adaptada a la nova 

música, la definitiva.  

 

Un altre problema que va sorgir durant el procés, va ser el lloc on representaríem la 

coreografia. Al principi vaig anar a preguntar a l’associació de dones de Sant Feliu, 

semblaven interessades en el tema, però m’oferien sala per al gener, així que vaig 

haver de mirar altres opcions. Finalment vaig optar per fer una instància sol·licitant 

l’auditori del Palau Falguera, per al dia 16 de desembre a les 8 de la nit, a 

l’ajuntament de la ciutat, la qual va ser acceptada. 

 

Sobre el vestuari, tenia clar que la víctima havia d’anar vestida de color vermell i el 

maltractador de color negre. Ja que com he explicat a l’apartat del vestuari en la 

dansa, són els dos colors que s’associen a la violència i a la sang. 

 

I per acabar de tenir-ho tot preparat, em faltava el públic, i el que vaig fer va ser 

donar veus i compartir missatges a través de les xarxes socials entre amics i 

familiars, a més vaig passar la informació al casal de dones a través d’un mail 

convidant-les i perquè en fessin difusió. El missatge que vaig enviar és el següent: 

 

Representació de dansa contemporània: violència de gènere 

Divendres 16 de desembre a les 20.15 hores 

Auditori del Palau Falguera (C/ Falguera 6, Sant Feliu de Llobregat) 

Durada de l’acta 20 minuts aproximadament 

Entrada gratuïta 

Finalitat: Treball de Recerca 2n batxillerat 

Durant l’acte es passaran dues enquestes 

 

Com que el missatge va ser difós a través de les xarxes socials, no sabia 

exactament a quantes persones els hi havia arribat el missatge. Tenia previst que 

vinguessin entre vint i trenta persones, segons la gent que havia confirmat 

l’assistència. Però finalment, van venir cinquanta-una persones. L’acta va ser un 

èxit, i jo no podia estar més agraïda i contenta. 
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Primer vaig explicar al públic que havia d'omplir l’enquesta prèvia a la coreografia 

(veure annex 1), que seguidament faríem l’actuació, i després haurien d’omplir la 

segona enquesta (veure annex 2). L’actuació va sortir molt bé, i quan ja vaig tenir 

totes les dades, el següent pas va ser processar tots els resultats en una taula 

d’excel (veure annex 3), que em va servir per després crear els gràfics, a partir 

d’aquests analitzar-ne els resultats, i per últim redactar les conclusions que n’havia 

tret. 
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3. MARC CONCEPTUAL 

Aquí hi podem trobar un seguit de conceptes que he utilitzat per fer i desenvolupar 

el treball: 

 

- Dansa contemporània 

Aquest tipus de dansa proposa un món obert i alternatiu a l’univers del ballet, 

treballa sense un codi previ, però no sense formació tècnica. La seva base és 

amplia i es pot dir, en general, que parteix de les suggestions mecàniques del cos i 

no d’una mecànica preestablerta. La dansa contemporània explora totes les 

possibilitats del moviment muscular i les diverses tipologies del cos humà, ja que 

s’adapta a les necessitats i capacitats de cada individu. 

 

Els elements sonors que utilitza són molt variables, des del silenci fins a la música, 

passant pel soroll i les vibracions electroacústiques. En les seves posades a escena 

apareixen elements de la vida diària, i el drama està sempre present bé sigui d’una 

manera explicita o abstracta. El seu gran avantatge i el seu constant perill és 

l’absència de models previs, que permet tant la invenció indeterminada, com el 

perillós món de la improvisació. La figura més important d’aquest moviment és la 

nord-americana Isadora Duncan. 

 

- Violència de gènere 

És qualsevol acte violent o d’agressió tant física com psíquica, dirigida a les dones 

pel simple fet de ser-ho, és a dir, per considerar que el sexe femení és inferior i ha 

de continuar en una posició de subordinació, en tots els àmbits, respecte al sexe 

masculí.  
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- Expressionisme  

Moviment artístic modern caracteritzat pel desig de descriure les emocions i les 

respostes subjectives de l'artista, en comptes de la plasmació objectiva de la realitat. 

 

- Dansa 

Múltiples seqüències de moviments que junts, produeixen una coreografia. Una 

dansa engloba organització, progressió i desenvolupament, incloent-hi un principi, 

un nus i una conclusió. 
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4. L’ART DE LA DANSA 

La història de la dansa comença en el moment en què l'home primitiu apareix al 

món i comença a moure's sobre la terra. Plantejar-se que va sorgir primer, si la 

música o la dansa com a mitjà d'expressió humana, és com discutir sobre el famós 

exemple de l’ou i la gallina. 

 

És cert, que l’home primitiu va utilitzar la dansa des de l’inici dels temps, no només 

com a forma d’expressió i de comunicació entre éssers humans, sinó també com a 

mètode per comunicar-se amb les forces i fenòmens naturals. L'element fonamental 

que compon la dansa va lligat a la mateixa naturalesa humana, ja que la dansa 

respon principalment al ritme i aquest ve donat en l'home des del mateix batec del 

cor, així com amb el ritme de la respiració. 

 

Per a poder comunicar-se a través dels moviments, els humans utilitzen els 

sentiments i elements com l’amor o el dolor com a estímuls per expressar 

externament el que senten al seu interior, per tant, veiem que la dansa és un mitjà 

que es nodreix de la constant capacitat de creació dels humans. 

 

Aquesta, a través de noves formes i llenguatges d’expressió, ha permès 

desenvolupar i enriquir les condicions físiques i mentals dels ballarins, com són 

l’estètica corporal, la visió i percepció de les formes, el sentit del ritme i la 

coordinació dels moviments, i això ajuda al fet que el públic pugui percebre millor el 

missatge que es vol transmetre. 
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5. EL PODER COMUNICATIU DE LA DANSA 

5.1. L’expressió corporal 

L’expressió corporal s’utilitza per fer referència a aquelles persones que treballen 

amb el seu cos més que amb la paraula. Per tant, l’art de l’expressió corporal 

requereix sempre un gran domini i coneixement del mateix cos, així com una gran 

expressivitat, ja que s’ha de poder transmetre amb moviments el que altres diuen 

amb paraules. 

 

Per tant, el valor de l’expressió corporal en el seu paper de comunicador és doble: 

per una banda, permet donar a conèixer com ens sentim en cada moment -

comunicant-nos mitjançant l’expressió facial, els gestos i les postures corporals- i 

per altra banda, pretén influir en la conducta dels altres.  

 

Amb aquesta expressió es manifesten sentiments a través dels quals es crea un 

vincle entre els ballarins i el públic, que pot provocar una relació tant de proximitat 

com de llunyania depenent de les seves creences i la manera de pensar. En 

conclusió, permet controlar i influir en la conducta del receptor.  

 

Durant la pràctica de la dansa, es genera una seqüència continuada de gestos, 

inscrits en un espai i temps determinats, es corresponen amb el missatge estètic de 

la dansa. Aquests gestos poden ser de diversos tipus: des del gest figuratiu, més 

semblant a les formes reals de les coses, fins al gest abstracte, que pot expressar 

idees significativament diferents per a cada espectador. 

 

La dansa a banda de transmetre un missatge estètic, emet un missatge ple d’idees i 

simbologies que pretenen influir en el receptor. Per tal de reforçar aquesta idea que 

es vol transmetre, el ballarí ha de tenir una bona actitud a l’hora d’interpretar els 

moviments, la mirada, l’espai en el qual es balla, la música, etc. 

 

Un espectador o espectadora de dansa no iniciat en aquest art, no es fixarà tant en 

la tècnica ni en l’estil de dansa que sigui, sinó que buscarà sentir i emocionar-se 

d’una manera no consensuada, sinó personalitzada. 
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Ara us mostraré un fragment, d’unes declaracions de la Susan K. Langer, que ha 

sabut traslladar la sensació corporal al paper. 
 

“¿Qué es pues la danza?: 

La danza es una apariencia: o si ustedes lo prefieren, una aparición. Surge de lo 

que hacen los bailarines, pero es, sin embargo, muchas otras cosas. Al contemplar 

una danza, no se ve lo que está físicamente ante uno, esto es, las personas que 

corretean o contorsionan sus cuerpos. 

Lo que se ve es un despliegue de fuerzas en interacción, en virtud de las cuales las 

danza parece ser elevada, impulsada, atraída, cerrada o atenuada, ya sea uno solo 

o una coral, girando como el final de una danza ‘derviche’ o bien, lenta, centrada y 

única en su movimiento. 

Un solo cuerpo humano puede presentar a nuestros ojos toda la acción de poderes 

misteriosos (…) Pero estos poderes, estas fuerzas que parecen actuar en la danza, 

no son las fuerzas físicas de los músculos del bailarín, las cuales en realidad son 

causa de los movimientos que tienen lugar. Las fuerzas que nos parece percibir más 

directamente y en forma más convincente son creadas por y para nuestra 

percepción; y sólo para ella existen. Una danza es una aparición de poderes activos, 

una imagen dinámica. 

Una danza, como cualquier obra de arte, es una forma perceptible que expresa la 

naturaleza del sentimiento humano, es decir los ritmos y conexiones, las crisis y 

rupturas, la complejidad y la riqueza de lo que a veces es llamado ‘vida interior’ del 

ser humano, la corriente de experiencia directa, la vida como la sienten los que la 

viven (…) Una obra de arte es una composición de tensiones y resoluciones, de 

equilibrio y desequilibrio, de coherencia rítmica, una unidad precaria pero continua. 
 

La vida es un proceso natural de tales tensiones, equilibrios y ritmos; todo esto es lo 

que en reposo o bajo la emoción sentimos como el pulso de nuestra propia vida. Y 

en la obra de arte todo esto está expresado, mostrado simbólicamente, 

desarrollando cada aspecto del sentimiento como se desarrolla una idea, 

ensamblado para presentarlo con más claridad. Una danza no es síntoma del 

sentimiento del bailarín sino expresión del conocimiento de muchos sentimientos por 

parte de su compositor (…). 

(Susan K. Langer, The Dynamic Image: Some Phylosophical Reflecions on Dance) 
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5.2. El vestuari en la dansa 

A l’hora d’escollir vestuari per a una coreografia, hem d’assegurar-nos que aquest 

complementa el moviment i no el dificulta. A més la dansa contemporània busca 

donar-li al cos el rol principal dins de l'acte de ballar, és a dir, en aquesta disciplina 

es balla sense ornamentacions que distreguin l'atenció del públic del cos del ballarí 

en la seva necessitat d’expressar-se lliurement. 

 

La roba ha de tenir relació amb les emocions que es volen transmetre i amb les 

idees que van inspirar la creació de la coreografia, és a dir, s’ha d'utilitzar un 

vestuari que visualment ajudi a la transmissió del missatge de l’obra. 

Imatge 1. Expressió Corporal 
Autora: Marta Moreno 
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A més, els colors que s’utilitzen per al vestuari influeixen sobre les persones i 

aquestes hi reaccionen amb sensacions i emocions. 

 

Quan es treu un element de color a l’escenari, es desperten les idees associatives 

de l’espectador, que fan que relacioni conceptes amb aquest color. Pel que fa al 

tema de la coreografia, el color vermell ens pot provocar una instintiva sensació 

d'espant per la seva associació immediata amb la sang i el perill, a més, també va 

lligat a una àmplia simbologia de caràcter amorós, sentimental i sexual.  

 

Per altra banda, la parella de ball vesteix de color negre, aquest és un color 

enigmàtic –ja que parteix de l’absència de color- i neutre que contrasta a la perfecció 

amb el vermell. El negre es relaciona amb la mort, la violència, la nit i el mal, per 

tant, s’associa amb el color de la negativitat, amb el “costat fosc” de les persones.  

 

 
 

 

 

 

 

Imatge 2. Mostra del vestuari. 
Autora: Marta Moreno 
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5.3. L’escenografia en la dansa 

En la majoria dels casos els coreògrafs fan un ús mínim dels accessoris i decorats, 

ja que el ballarí ha d'expressar sensacions a través del seu cos i del moviment, 

sense la necessitat d'altres objectes, a no ser que formin part del moviment i 

serveixin per expressar la història que es vol transmetre. 

 

Per tant, a la nostra coreografia tampoc hem utilitzat cap decorat, a banda del 

vestuari i els nostres cossos, per a poder expressar-nos amb llibertat, evitant que 

l’escenografia eclipsi el significat de la dansa. 

 

5.4. L’expressió musical en la dansa 

Són molts els estils musicals que poden fer d'acompanyament ideal per una dansa. 

L'objectiu de la música és donar un acompanyament d'acord amb el propòsit de la 

coreografia. La música instrumental acostuma a ser un millor acompanyament, ja 

que permet una major llibertat per la interpretació de la peça, i d’aquesta manera es 

pot ballar sense estar condicionat ni per la lletra ni per el seu significat. A més, 

l’acompanyament musical ha de ser el guia de la coreografia, per tant aquest ha de 

tenir relació amb el moviment, i ha de servir d'ajuda per captar l’atenció del públic i 

introduir-lo dins la funció. 
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6. LES EMOCIONS 

Una emoció és una resposta a un esdeveniment produït tant al nostre entorn com al 

nostre interior, per tant, és un estat de l’organisme que es caracteritza per una 

excitació o pertorbació derivada d’una acció.  

 

Es parla d’emocions en plural per a dues raons: la primera, és que un mateix objecte 

pot generar diferents emocions a diverses persones; i per altra banda, veiem que és 

un concepte multidimensional, és a dir, que a la vegada dins d’una mateixa persona 

es poden barrejar diverses emocions i estats -produïts, o no, per la mateixa acció-. 

 

Arribats a aquest punt, hem de distingir entre processament emocional, experiència 

emocional i expressió emocional. 

 

El processament emocional és una reacció del cervell, en concret de les 

neurones, les quals valoren automàticament els estímuls de l’entorn. L’efecte 

d’aquesta reacció és l’experiència emocional, de la qual som conscients ja que és 

el que sentim. Posteriorment, manifestem l’emoció externament, sigui de forma 

verbal o no verbal - com per exemple, amb els gestos de la cara- aquesta part és la 

denominada expressió emocional. Per tant, en tot aquest procés conflueixen dos 

components, el psicofisiològic -processament emocional- i el comportamental, 

utilitzat durant l’expressió emocional. 

Imatge 3. Escena de violència. 
Autora: Marta Moreno 
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6.1. Emocions i sentiments 

La paraula “sentiment” deriva de la paraula llatina sentire, que vol dir “percebre a 

través dels sentits”. Els sentiments pretenen descriure el paisatge interior d’una 

persona, a diferència dels pensaments o de les percepcions, que estan sempre 

destinats a la captació del món exterior. 

 

Els sentiments són propis dels éssers humans, són subjectius, poden ser tant 

positius com negatius, generalment no es manifesten físicament i el motiu pel qual 

sorgeixen no ha de ser necessàriament identificable, pot ser alguna cosa que només 

la persona en concret sap. 

 

Les emocions, en canvi, com ja he dit anteriorment, es generen com a resposta a un 

esdeveniment, tant intern com extern. Són percebuts molt més intensament que els 

sentiments, a més, quan tenim emocions com la por o l’ansietat, s’activen uns 

mecanismes de defensa, fins i tot abans d’haver detectat a l’agressor. 

 

A diferència dels sentiments, les emocions sí que poder tenir repercussions físiques 

com per exemple: taquicàrdia, sudoració, canvis de pressió… 

 

L’emoció sorgeix quan ens trobem davant d’una situació inesperada, que apareix 

bruscament. Aquesta és adquirida per processos d’aprenentatge d’una cultura i 

també per incorporació de vivències personals. Els sentiments són estats més 

complicats, més estables, més de llarga durada i menys intensos que les emocions. 

A diferència de les emocions no hi ha cap estímul que provoqui el sentiment, sinó 

que és producte d’una situació progressiva i que pot deixar petjada al llarg dels 

anys. 

 

Finalment, segons el psicòleg Lersch, un sentiment es converteix en emoció segons 

la seva profunditat i durabilitat en el temps. 
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6.2. Les emocions estètiques 

Les emocions estètiques són la resposta emocional davant la bellesa, davant de 

qualsevol tipus de bellesa.  

 

L’art té com a objectiu expressar les emocions, comunicar-les, experimentar-les, 

compartir-les, etc. I aquestes emocions relacionades amb l’art o les que 

s’experimenten davant una obra d’art, són les emocions estètiques. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imatge 4. Dominació 
Autora: Marta Moreno 
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7. DANSA I VIOLÈNCIA 

7.1. Emocions que suscita la violència 

Les imatges de violència “impacten”, és a dir, emocionen, mobilitzen i desperten 

munts d’emocions a diferents graus d’intensitat, generalment alts. 

 

El contingut de les emocions en relació amb la violència és negatiu, ja que es tracta 

fonamentalment de por, ira, sorpresa i tristesa.  

 

Aquestes emocions que tracten la violència van des d’emocions simples, com serien 

el nerviosisme, l’ansietat, el fàstic, la repugnància, l’horror, la tristesa, la ira, el 

malestar… a altres més complexes com seria en la impotència o la depressió, 

acompanyats sovint de correlats fisiològics molt clars com que se t’encongeix 

l’estómac, tens ganes de marxar… o fins i tot poden tractar accions immediates, 

com aixecar-se de la cadira. 

 

7.2. Comportament de la dona maltractada 

El comportament d’una dona maltractada durant la primera etapa, mostra una 

actitud passiva, no actua, accepta el que està passant sense fer front a la situació, ja 

que creu que tot és culpa seva. D’això se n’anomena el “síndrome de la dona 

maltractada”. 

 

7.3. Tipus de violència 

Els tipus de violència que es poden donar són els següents: 

- Física: és aquella que pot ser percebuda objectivament pels altres, que 

habitualment deixa petjades externes. Fa referència a empentes, mossegades, 

puntades…  

- Psicològica: la violència psíquica apareix inevitablement sempre que es doni 

qualsevol altre tipus de violència. Comporta amenaces, insults, humiliacions, 

menyspreu… A més implica una manipulació que provoquen en ella sentiments de 

culpabilitat, incrementant d’aquesta manera el control i la dominació de l’agressor 

sobre la víctima. 



Dansa: El llenguatge universal 

 

	
19	

- Verbal: aquest tipus de violència és la que utilitza les paraules, els insults per fer 

sentir inútil i per tractar de manipular la víctima. 

 

7.4. Coreografies sobre violència 

“In memoriam” és una de les coreografies en les quals m’he inspirat per crear la 

meva. L’autor d’aquesta coreografia és Sidi Larbi Cherkaoui. Ballarí, coreògraf i 

director nascut a Antwerp el 1976. El seu estil es basa en una barreja de dansa 

moderna, jazz, musical i sobretot dansa contemporània. Aquest ballet va ser inspirat 

per la mort d’alguns familiars de Sidi, en el seu honor. Cherkaoui mostra un enllaç 

entre la realitat i els records. Ell estableix el ballet en un món imaginari en què els 

ballarins utilitzen forces per reviure l’un a l’altre. El ballarí masculí transporta la dona 

a la vida, per l’energia d’atracció. Es mouen durant tota l’estona l’un al voltant de 

l’altre, però sense tocar-se.  

 

Encara que la temàtica d’aquesta obra no sigui la violència, els moviments secs i el 

fet que l’home controli i domini a la dona, m’ha suggerit algunes idees per a la 

coreografia. 

 

Aquí us deixo un fragment de la coreografia interpretat per IT Dansa, la companyia 

barcelonina de l’Institut del Teatre 

https://www.youtube.com/watch?v=52zDkvymdAA  

 

“Break The Rutine” és un anunci de Regne Unit per a combatre la violència de 

gènere, en el quan han utilitzat la dansa contemporània per transmetre el missatge, 

igual que jo. Els creadors d’aquest anunci són les organitzacions Victim Support i 

Nacional Center for Domestic Violence.  

https://www.youtube.com/watch?v=yph1RbprCDM&t=70s  

 

La següent coreografia és interpretada i creada pels ballarins Emilio Dosal i la seva 

companya Kelsey Landers. Aquesta coreografia tampoc tracta sobre la violència, 

però hi va haver passos i moviments que em van agradar, i que representaven el 

que jo buscava, i els vaig adaptar a la meva coreografia. 

https://www.youtube.com/watch?v=C4gCdGXKJVk 
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8. RECOLLIDA DE DADES  

Per realitzar la recollida de dades del meu treball vaig preparar una coreografia 

(Veure la representació de la coreografia a l’ annex 4):   

- Títol: “Atrapada” 

- Direcció: Berta Admetlla 

- Coreografia: Alba Candil i Berta Admetlla 

- Ballarines: Alba Candil i Berta Admetlla 

- Música: N R 1, de Nosaj Thing 

- Assistent so i llum: Carme Alsina 

- Fotografia i vídeo: Marta Moreno i Marina Pérez 

- Lloc: Auditori Palau Falguera, Sant Feliu de Llobregat 

- Data i hora: Divendres 16 de desembre de 2016, a les 20.15 hores 

- Forma de difusió: Xarxes socials 

- Nombre de convidats: Indefinit 

- Nombre d’assistents: 51 persones 

 

Vaig passar dues enquestes que prèviament havia preparat d’acord amb la 

coreografia que vaig crear i amb l’objectiu del meu treball. La primera enquesta 

(veure annex 1) la vaig passar abans de ballar, per saber les opinions del públic 

sense ser influenciats per la coreografia, i una altra després de l’actuació (veure 

annex 2) per comprovar si la coreografia els havia fet canviar d’opinió sobre el tema 

tractat. 
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9. ANÀLISI DE RESULTATS 

Així doncs, per tal de conèixer les opinions i sensacions de diverses persones, vaig 

realitzar dues enquestes, que van ser respostes per cinquanta-una persones, de les 

quals 37 eren dones i 14 homes, d’edats diverses. 

 
Gràfic 1. Font: Elaboració pròpia 

 

La primera enquesta (veure annex 1), la vaig passar abans de representar la 

coreografia, per conèixer els punts de vista del públic, les seves opinions, per saber 

amb quina freqüència anaven a veure espectacles de dansa i que els hi transmetia 

aquesta manifestació expressiva, tot això abans de ser influenciats per la dansa. I la 

segona enquesta (veure annex 2) va ser passada després d’actuar, per comprovar 

si havia canviat la seva opinió i les seves emocions en relació a la violència de 

gènere, després d’haver vist l’actuació. 

 

A continuació analitzaré els resultats de les respostes de la primera enquesta. 

 

La primera pregunta va ser: “Amb quina freqüència veus espectacles de dansa?” i 

els resultats van ser aquests que es poden veure al gràfic. 
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Gràfic 2. Font: Elaboració pròpia 

 

D’aquestes cinquanta-una persones, vint-i-dos (43%) van a veure dansa un cop a 

l’any, sent d’aquesta manera l’opció que més destaca, seguit de disset persones 

(33%) que no van a veure dansa mai. Onze (22%) van a veure dansa quatre 

vegades a l’any. I només hi ha una persona (2%) que va a veure espectacles de 

dansa un cop cada mes aproximadament.  

 

Una vegada tenim classificada la freqüència amb la qual la gent veu dansa, vaig 

optar per preguntar “Quin tipus de dansa acostumes a veure?” a les trenta-quatre 

persones que com a mínim veuen dansa un cop a l’any. En aquesta pregunta el 

públic tenia l’opció de marcar més d’una casella, i els resultats van ser els següents: 

 

 
Gràfic 3. Percentatges  

Font: Elaboració pròpia  



Dansa: El llenguatge universal 

 

	
23	

 
Gràfic 4. Font: Elaboració pròpia 

 

Un quaranta-u per cent del públic que veuen dansa com a mínim un cop a l’any, van 

respondre que veuen espectacles de dansa contemporània, que és l’estil sobre el 

qual jo vaig crear la meva coreografia. 

 

Un trenta-dos per cent, van a veure danses urbanes, un vint-i-quatre per cent de la 

gent acostumen a veure espectacles de dansa clàssica i el vint-i-nou per cent 

restant acostumen a veure altres estils de dansa. 

 

Un cop tenim classificades les preguntes més personals, passem a analitzar les 

preguntes més específiques, com la següent “Creus que a través de la dansa es 

poden percebre sensacions i emocions?” 

 
Gràfic 5. Font: Elaboració pròpia 
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En aquesta pregunta cinquanta persones de cinquanta-una (98%), van respondre 

que sí que creien que la dansa podia transmetre sensacions i emocions, i només 

una persona (2%) creia que no. 

 

Seguidament vaig optar per preguntar "Quin grau d'importància té la violència de 

gènere a la societat" i aquestes en van ser les respostes.  

 
Gràfic 6. Font: Elaboració pròpia 

 

Quaranta-sis persones (90%), d’una mostra de cinquanta-una, creuen que el grau 

d’importància de la violència de gènere a la nostra societat és molt greu i les cinc 

restants (10%) creuen que té un paper important, però que no és una de les 

situacions més greus. 

 

Tot seguit vaig preguntar “Quin és el comportament d’una dona maltractada” 
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Gràfic 7. Font: Elaboració pròpia 

 

 

Trenta-cinc (69%) va optar per dir que la dona es mostra dèbil i indefensa davant el 

maltractador. Unes altres onze persones (22%) van marcar que la dona maltractada 

intenta afrontar la situació i plantar cara al maltractador i les cinc persones restants 

(9%), opten per marcar que es comporta com sempre, és a dir, actua amb 

normalitat. 

 

Per finalitzar amb la primera enquesta, la prèvia a la coreografia, vaig preguntar 

“Quines emocions et transmet el fet que es doni violència de gènere a la nostra 

societat?”. En aquest cas les respostes van ser molt variades, i els enquestats 

tenien l’opció de marcar més d’una casella.  

 
Gràfic 8. Percentatges  

Font: Elaboració pròpia 
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Gràfic 9. Font: Elaboració pròpia 

 

El primer gràfic, expressat en percentatges, ens indica que l’emoció que provoca la 

violència de gènere en més gent és la ràbia, va bastant lligada amb la impotència, 

que juntament amb la tristesa, són les dues altres emocions més marcades, en total 

per un seixanta-cinc per cent del públic. L’horror, la repugnància i la ira, són 

emocions que han sigut escollides per aproximadament el cinquanta per cent de la 

gent. I segons el públic les emocions que menys representen a la violència de 

gènere són la por, que ha sigut seleccionada per un trenta-set per cent de la gent, i 

la sorpresa, escollida per només un dotze per cent del total. 

 

A continuació, després d’haver analitzat l’enquesta prèvia a la dansa, analitzarem la 

posterior (annex 2). Per veure, com ja he dit anteriorment,  si han canviat i com ho 

han fet, les opinions i les emocions del públic. 

 

La primera pregunta d’aquest segon apartat és: “Has vist representada la violència 

en aquesta dansa?” i aquestes van ser les respostes: 
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Gràfic 10. Font: Elaboració pròpia 

 

El cent per cent de la gent va respondre que sí, que havien vist representada la 

violència en aquest fragment. 

 

La segona pregunta va relacionada amb l’anterior “En cas afirmatiu de quin tipus?” 

En aquest apartat era possible marcar més d’una casella. 

 
Gràfic 11. Percentatges  

Font: Elaboració pròpia 
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Gràfic 12. Font: Elaboració pròpia 

 

En aquest cas el cent per cent de la gent va detectar violència física, quasi el 

cinquanta per cent del públic va percebre violència de tipus psicològic i només un 

dos per cent va veure violència verbal. 

 

Seguidament vaig preguntar “Després de veure la coreografia, creus que a través de 

la dansa es poden percebre sensacions i emocions?” Aquestes van ser les 

respostes: 

 

 

 
Gràfic 13. Font: Elaboració pròpia 
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El cent per cent de la gent ha dit que sí que ha vist representada la violència de 

gènere en aquesta dansa. 

 

En comparació amb la mateixa pregunta feta a la primera enquesta, la resposta 

prèvia a la coreografia, ha variat de la posterior. On l'única persona que abans de 

veure l’actuació deia que no es poden percebre sensacions i emocions a través de 

la dansa, ha canviat d’opinió després d’haver vist la coreografia. 

 

A la següent pregunta vaig optar per preguntar “Després de veure la coreografia, 

quin grau d’importància té per a tu la violència de gènere a la societat?” I els 

resultats que vaig obtenir van ser: 

 

 
Gràfic 14. Font: Elaboració pròpia 

Després de veure la coreografia el resultat d’aquesta pregunta ha sigut que 

cinquanta persones (98%) de cinquanta-una creuen que és molt greu i la persona 

restant (2%) creu que és important. 

 

En comparació amb la mateixa pregunta passada abans de la coreografia, quatre 

persones que abans consideraven que la violència de gènere a la nostra societat 

és  important, després de veure la dansa han canviat d’opinió, ara consideren que 

és un fet molt greu. Quedant d’aquesta manera, només una persona que opina que 

després de veure la coreografia té un grau important. 
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La següent qüestió que vaig plantejar, va ser “Creus que la música ha influït en la 

comprensió de la coreografia?” 

 

 
Gràfic 15. Font: Elaboració pròpia 

 

En aquesta resposta quaranta-nou persones (96%) creuen que la música influeix en 

la comprensió de la coreografia, i les dues restants (4%) opinen tot el contrari. 

 

A continuació, la pregunta va ser “Quin és el comportament del personatge 

maltractat a la coreografia?”  

 

 
Gràfic 16. Font: Elaboració pròpia 

 

Més de la meitat de la gent, en concret vint-i-vuit persones (55%) de cinquanta-una, 

creuen que la víctima es mostra de manera dèbil i indefensa davant el maltractador 
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a la coreografia, i una mica menys de la meitat del públic, en concret vint-i-tres 

persones (45%), opinen que fa front a la situació. 

 

Continuant per la pregunta “Creus que influeix el color vestuari a l’hora de 

transmetre el missatge?” Les respostes van ser: 

 

 
Gràfic 17. Font: Elaboració pròpia 

 

 

 

En aquesta pregunta quaranta-sis persones de cinquanta-una (90%) creuen que sí 

que influeix el vestuari, i les cinc persones restants (10%) creuen que no influeix. 

 

La pregunta desena de la segona enquesta “A qui representa el personatge vestit de 

vermell?” va tenir els següents resultats: 
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Gràfic 18. Font: Elaboració pròpia 

 

El cent per cent de la gent ha coincidit en respondre que el personatge vestit de 

color vermell és la víctima. 

 

La pregunta número onze “Aquest fragment t’ha fet reflexionar?” va obtenir els 

següents resultats: 

 
Gràfic 19. Font: Elaboració pròpia 

La coreografia va fer reflexionar a cinquanta persones (un 98%). Només hi va haver 

una persona (2%) a la qual no li va fer reflexionar. 

 

La penúltima pregunta “Quines emocions t’ha transmès l’actuació? on era possible 

marcar més d’una opció, va obtenir els següents resultats: 
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Gràfic 20. Percentatges  

Font: Elaboració pròpia 

 

 
Gràfic 21 (Elaboració pròpia) 

 

 

 

L’emoció més percebuda pel públic és la tristesa, triada per un quasi un vuitanta per 

cent del total, seguida de la ràbia, que ha sigut escollida pel seixanta-cinc per cent 

del públic. A continuació venen la impotència i la por, que han sigut marcades per 

una mica més del cinquanta per cent del públic. La ira ha estat escollida per un 

quaranta-dos per cent del públic, i la repugnància per un trenta-set per cent. 
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L’emoció menys triada de totes ha estat la sorpresa, marcada només per un sis per 

cent dels espectadors. 

 

En comparació amb la primera enquesta, la mateixa pregunta feta abans de passar 

la coreografia, havia sortit que la ràbia era l'emoció que més provocava el concepte 

de violència de gènere. Però el fet de representar-ho en una coreografia, ha fet 

canviar a la majoria del públic d’opinió, fins a arribar al punt que a la segona 

enquesta la tristesa és l’opció més recurrent.  

 

Una altra variació rellevant de la segona enquesta respecte a la primera, és que els 

espectadors han percebut més la por, i molt menys la repugnància. 

 

L'última pregunta “Què et suggereix el final?” és una pregunta de resposta lliure, on 

el que interessava era analitzar les diverses interpretacions que el públic feia sobre 

el final obert de la coreografia. (Aquesta pregunta només va ser resposta per trenta-

vuit persones de les cinquanta-una) 

 

 
Gràfic 22. Font:Elaboració pròpia 

 

De la manera que més gent ha interpretat aquest final (32%) ha sigut que la 

víctima, s’ha tornat forta i ha plantat cara al maltractador, amb l’objectiu de posar fi a 

la situació de violència. Seguida de l’opció (26%), que hi ha una separació, un mur, 

el qual l’agressor no pot traspassar, d’aquesta manera ja no li pot fer mal i s’allibera. 
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Les següents respostes més escrites (13%) han sigut que la víctima s’ha tornat dèbil 

i indefensa, juntament amb la interpretació que el mur, era una manera de protegir la 

dona. I les dues últimes opcions menys interpretades pel públic, i per igual (8%), han 

estat que el mur representa una barrera social que entre tots hem de trencar, i l’altra 

és que el mur representa una presó a la qual ha sigut tancat el maltractador. 
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9. CONCLUSIONS 

Després de tota aquesta tasca de recerca, les conclusions a les quals he arribat 

són que: 

1. Hi ha més dones interessades per la dansa que homes. Tot i que van ser 

convidats a l’acte, aproximadament, el mateix nombre de dones que d’homes, 

van assistir 37 dones i només 14 homes. 

2. Tot i que més d’un 75% del públic només veu dansa un cop a l’any o cap, 

segons el que han declarat a les enquestes. Igualment els hi va arribar el 

missatge i els va fer reflexionar sobre el tema. Això corrobora la meva 

hipòtesi, ja que demostra que es poden transmetre emocions i sentiments a 

tothom, inclús al públic no entès en la matèria. Perquè la dansa a banda de 

tenir un vessant tècnic, té un vessant comunicatiu capaç de transmetre 

missatges.  

3. A la part final de la dansa jo vaig voler expressar l’alliberació de la víctima 

d’una manera inconcreta, representada per un mur que separa víctima i 

agressor i que aquest no pot traspassar. El mur era un símbol que 

representava a la societat, que protegia la víctima. L’objectiu d’aquest final 

era per veure com la gent interpretava l’alliberació de la dona. És a dir, la 

concreció per part del públic del desenllaç. Tenint en compte la varietat de 

respostes del públic a l’última pregunta, puc arribar a la conclusió que al 

públic els hi és més complicat interpretar conceptes abstractes, que percebre 

emocions. Ja que només un 13% del públic que va respondre aquesta 

pregunta, va interpretar el mur de la mateixa manera que ho vaig fer jo. La 

resta del públic va interpretar el desenllaç de manera diferent però igualment 

vàlida.  

4. El fet que la meva parella a la coreografia fos una noia em va fer veure que, 

al públic li va arribar igualment el missatge que volia transmetre, ja que 

corroborant la tesi que vull demostrar, l’important en la dansa és l’expressió 

corporal, ajudada per altres elements com pot ser la música, el vestuari i els 

colors. 

5. Tenint en compte les respostes de la segona enquesta he arribat a la 

conclusió que la gent no només va percebre violència física, que era la més 

clara de veure, sinó que també va percebre violència psicològica. 
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6. Segons l’enquesta, les emocions que els hi provoca la violència de gènere al 

públic han canviat després de veure la coreografia. Abans de l’actuació la 

gent sentia ràbia, impotència i tristesa (per aquest ordre) vers la violència, i 

després, les emocions eren les mateixes però en ordre invers, col·locant la 

tristesa a la primera posició. Igualment queda clar que la coreografia ha influït 

en els sentiments dels espectadors, perquè a la meva dansa he representat 

més el sentiment de la por que el de la ira o la repugnància i els espectadors 

així ho han percebut, ja que el percentatge del sentiment de la por ha variat 

del 37% de la primera enquesta al 52% en la segona, mentre que els 

percentatges de la ira i la repugnància han disminuït aproximadament en la 

mateixa proporció. En qualsevol cas, la sorpresa ha estat l’opció menys 

percebuda pel públic. 

7. El fet d’haver après a organitzar un espectacle és una cosa que mai m’havia 

plantejat fer, però ha sigut una gran experiència.  Vaig aconseguir crear una 

coreografia i buscar-li la música apropiada, pensar el vestuari, buscar un lloc 

apropiat per a la representació, convocar al potencial públic… 

8. A banda de totes les conclusions que he pogut extreure del treball, també he 

après una cosa molt important, que abans no em creia capaç de fer. He après 

a tirar endavant quan les coses no surten com haurien de sortir. Com va 

passar durant la representació, al final de l’actuació hi va haver un problema 

amb la música, però vam saber dominar la situació, vam improvisar i sense 

parlar ens vam entendre sobre el que faríem i el públic no se’n va adonar. Al 

cap i a la fi, són aquestes les coses que em serviran per al dia a dia, saber 

com actuar en situacions inesperades. 

9. Altres coses que he après (analitzar informació amb la taula Excel, ser 

rigorosa i crítica a l’hora de buscar i seleccionar informació, utilitzar recursos 

com l’aplicació zotero…) 

10.  Altres línies d’investigació: hauria estat bé investigar si després de fer la 

coreografia, la gent reflexiona i estaria disposada a actuar en contra de la 

violència de gènere. 
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ANNEXOS 
 
1.ENQUESTA 1 
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2.ENQUESTA 2 
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3. TAULA DE DADES 
 
 

 
 
 
 
 
 

dades1

Página 1

Dona Home EDAD grups 
edat

1 cop al 
mes

1 cop 
trimestre

1 cop a 
l'any Mai Clàssica Contemporània Danses 

Urbanes Altres Sí No

1 1 66 5 1 1 1
2 1 17 1 1 1
3 1 55 4 1 1
4 1 57 4 1 1
5 1 50 4 1 1 1
6 1 52 4 1 1 1
7 1 53 4 1 1 1
8 1 53 4 1 1
9 1 54 4 1 1 1
10 1 53 4 1 1 1 1
11 1 52 4 1 1
12 1 82 5 1 1 1
13 1 75 5 1 1 1 1
14 1 41 3 1 1 1 1
15 1 20 2 1 1 1 1
16 1 20 2 1 1
17 1 76 5 1 1 1
18 1 20 2 1 1 1
19 1 60 5 1 1
20 1 52 4 1 1
21 1 54 4 1 1
22 1 56 4 1 1
23 1 27 2 1 1
24 1 26 2 1 1
25 1 27 2 1 1 1 1
26 1 53 4 1 1 1
27 1 53 4 1 1 1
28 1 60 5 1 1 1
29 1 44 3 1 1 1
30 1 50 4 1 1 1
31 1 17 1 1 1 1
32 1 62 5 1 1 1
33 1 59 4 1 1 1
34 1 53 4 1 1 1
35 1 17 1 1 1
36 1 17 1 1 1 1 1
37 1 45 4 1 1
38 1 17 1 1 1 1
39 1 17 1 1 1 1
40 1 45 4 1 1
41 1 17 1 1 1
42 1 60 5 1 1 1
43 1 12 1 1 1
44 1 16 1 1 1 1
45 1 56 4 1 1 1
46 1 54 4 1 1 1
47 1 54 4 1 1 1 1
48 1 43 3 1 1 1 1
49 1 55 4 1 1 1
50 1 17 1 1 1 1 1
51 1 17 1 1 1 1

37 14 1 11 22 17 8 14 11 10 50 1

SEXE Amb quina freqüència veus dansa? Quin tipus de dansa acostumes a veure?
Creus que a través de la 
dansa es poden percebre 
sensacions i emocions?
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4. COREOGRAFIA 
Veure la coreografia en el pendrive adjunt. 
 


