
‘Liant la troca’ o ballar amb el cor

Estem a la cuina, preparant el sopar, amb la meva amiga Mage Lluch; mentre jo tallo 

algunes verdures ella en silenci llegeix “Cartas a un joven bailarín” de Maurice Béjart 

(2001). De sobte, em llegeix en veu alta els últims fragments del llibre: “Aprendí la 

danza con grandes maestros, aprendí la danza caminando por la naturaleza, aprendí 

la danza transpirando en un estudio, aprendí la danza mirando a mis gatos, aprendí la 

danza descubriendo el mundo, aprendí la danza meditando en mi habitación, aprendí la 

danza observando a mi abuela hacer sopa de pesto...” 

Ens quedem en silenci les dues, emocionades amb aquestes frases, que ens impulsen 

a preguntar-nos com hem après a ballar nosaltres. La Mage m’explica la seva 

experiència actual amb la companyia de dansa integrada ‘Liant la troca’ i jo em quedo 

bocabadada... tant o més que unes setmanes enrera quan vaig poder presenciar un dels 

seus espectacles. Sobre l’escenari persones diverses i úniques que gaudeixen movent-

se en complicitat. El que em crida més l’atenció és quan de sobte una ballarina es treu 

la cama; sí, s’arranca la pròtesi i comença a ballar amb ella... una altra persona salta 

de la cadira de rodes i assaja desplaçaments pel terra impulsant-se amb les mans; una 

noia amb un posat tímid es mou sinuosament en una cantonada de l’escenari... hi ha 

vida en el que mostren, fins al punt en que em fan caure les llàgrimes, feia temps que 

no m’emocionava tant veient dansa. Quan acaba l’espectacle fem una copeta amb els 

ballarins, i tinc ocasió de saludar i felicitar el seu director, Jordi Cortés, proper i sensible 

tant a dalt com a baix de l’escenari. Una autèntica mostra d’humanitat la invitació 

que ens fan aquest grup de persones tot liant la troca... “L’única manera de deixar-

nos de mirar com estranys és crear espais d’aprenentatge, espais de creació i espais de 

comunicació on tots poguem aportar des de la nostra diferència per permetre que la 

nostra singularitat ofereixi una visió més rica de la vida i de l’art” escriuen a la seva 

web  (www.liantlatroca.com). 



Des del meu punt de vista, la potència de “Liant la troca” és que ens invita a repensar 

algunes de les tensions que suposa la condició humana. Tots ens movem, poc o molt, la 

vida en sí suposa moure’s, però, què ens permetem des d’aquesta capacitat que tenim de 

moure’ns? Per què tenim en el llenguatge la paraula ‘discapacitat’? Per què està ben vist 

que determinats cossos ballin i altres no? 

Sopem tranquil·lament, conversant sobre aquestes qüestions que ens inquieten. 

Després anem a la sala que reservo a casa meva pel moviment, i gaudim d’una estona 

d’improvisació. La dansa depara les millors sorpreses, perquè aconsegueix aturar la 

ment, cosa molt difícil en la nostra societat. Aprendre a confiar en el cos obre altres 

mirades sobre l’existència. 
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