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Idea inicial 

La meva hipòtesi inicial era que la 
dansa es tracta d’un mitjà sensible 
amb el que es poden expressar emo-
cions, sentiments i/o explicar històri-
es. Per tal de comprovar si la meva 
hipòtesi era certa em vaig proposar 
una sèrie d’objectius: primerament 
investigar i informar-me més sobre 
què és la dansa, les seves vessants, 
etc.; i per altra banda, realitzar la 
meva creació artística, que consistia 
en realitzar tres balls, on cadascun 
expliqués unes emocions o senti-
ments concrets i en conjunt narressin 
una història, plasmant-los en un lli-
bret on explicava els balls pas a pas i 
un vídeo on els representava. 

Procés d'elaboració 
Per tal de fer aquest treball primera-
ment vaig buscar informació a llibres 
i a internet sobre la dansa per realit-
zar el marc teòric, on explicaria as-
pectes com: què es la dansa?, què 
són les emocions i els sentiments?, 
etc. En total vaig definir els concep-
tes de la dansa en general, la dansa 
contemporània, les emocions, els 
sentiments, els estat d’ànim i la nota-
ció coreogràfica. Tot seguit vaig con-
textualitzar la meva obra en un espai 
i un temps concrets. Un cop acabada 
la part teòrica vaig realitzar la part 
pràctica, que com he esmentat abans 
consisteix en na sèrie de coreografi-
es. Vaig començar per fer una  

 

història amb dos personatges, dividint-la 
en 3 parts o actes i escollint i editant 
una cançó per cadascuna d’elles. Des-
prés vaig fer-me una rutina on ballava 
les cançons que havia seleccionat i in-
tentar crear una coreografia per cadas-
cuna. Durant aquesta rutina anava 
apuntant-me esbossos dels passos que 
plasmava en un llibret de notació coreo-
gràfica. Un cop realitzades les coreogra-
fies, vaig realitzar uns vestuaris i atrezzo 
i em vaig disposar a gravar els diferents 
balls amb l’ajut ‘una ballarina que feia 
d’un dels personatges. 

Conclusions 

Vaig realitzar aquest treball de recerca 
amb moltes ganes ja que m’estimo molt 
la dansa i pràcticament tot allò relacio-
nat amb ella. Des d’un començament 
sabia que m’agradaria fer aquest treball, 
però em va sorprendre al final, que ha-
via fins i tot superat les meves expectati-
ves. Gràcies a la part d’investigació i 
recerca vaig descobrir que efectivament, 
la meva hipòtesi era certa: la dansa sí 
que es tracta d’un art per expressar no 
només emocions sinó que també històri-
es. Per altra banda, a nivell més perso-
nal, per el que fa a la part artística so-
bretot, m’ha ajudat no només a adonar-
me de que realment la meva passió és la 
dansa, sinó que també a superar-me. 
Em vaig ficar l’objectiu de crear unes 
coreografies i ho vaig fer, vaig pensar 
cada detall, cada moviment, cada segon 
de cada cançó comptava, la meva crea-
ció comptava. Tot i això la conclusió a la 
que vaig arribar i que em sembla més 
important és que vaig descobrir que mai 
no s’acaba una obra d’art: sense hi ha 
pas a millorar, a canviar. No acabes una 
obra d’art, l’abandones. 
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