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Eadweard Muybridge,
el fotògraf que inspira aquesta proposta

Durant els primers anys de la història de la fotografia, aquesta tenia una funció documental 
molt important, era una eina que s’aplicava a tots els estudis de la ciència i el saber. A la 
recerca d’una realitat ja existent es fotografiava tot, ja que era la primera vegada durant la 
història de la humanitat que es podia fer, i és per aquest motiu que la fotografia s’entenia 
com una eina més de treball, des de la vessant científica.

Una de les vessants d’aquesta eina és la cronofotografia, un procés de visualització del 
moviment a partir d’una seqüència d’imatges gravades en una sèrie d’intervals iguals.  És 
considerada una branca de la fotografia desenvolupada sobretot a finals del segle XIX, 
molt propera en diversos aspectes a les primeres presentacions cinematogràfiques. Els 
seus principals representants són: Eadweard Muybridge, Étienne-Jules Marey i Ottomar 
Anschütz.

El fotògraf anglès Eadweard Muybridge (1830-1904) va ser un pioner en l’estudi visual 
de la locomoció humana i animal. El 1872, va ajudar a guanyar una famosa aposta a 
l’exgovernador de Califòrnia, Leland Stanford al fotografiar el galop d’un cavall. Muybridge 
va inventar un complex sistema electrònic per alliberar l’obturador que capturava una sèrie 
d’imatges congelades, demostrant així per primera vegada, que un cavall en galopar no 
toca cap pota a terra durant una fracció de segon.

Fases del galop d’un cavall, E.Muybridge. Ed. Taschen

Figura dona saltant, E. Muybridge. Ed. Taschen

Durant les tres dècades següents, 
Muybridge va catalogar molts 
aspectes del moviment humà i 
animal, fotografiant centenars de 
cavalls i altres animals, així com 
models despullats o vestits, immersos 
en activitats com córrer, caminar, 
boxejar, practicar esgrima i pujar i 
baixar una escala, ballar, agafar un 
nen en braços... Accions quotidianes 
per estudiar l’anatomia del moviment.

Tot aquest estudi es pot trobar recollit 
en diversos llibres editats al llarg de 
la història, a destacar aquesta última 
per l’Editorial Taschen “The human 
and Animal locomotion Photographs”.  



2. La proposta
La proposta que presento pretén investigar les fases del moviment de la dansa popular 
de nova creació, congelant les fases successives del moviment a través d’una seqüència 
fotogràfica com si d’un estudi de Muybridge es tractés. A través del seu mètode, la 
cronofotografia i amb la tecnologia d’avui dia sortiran a la llum moviments que estaven 
en el mateix ball però invisibles als nostres ulls, i que documentaran i aportaran una nova 
iconografia de la dansa popular, i més concretament la de nova creació.

Noves iconografies de les danses populars. 

Les danses folklòriques, danses tradicionals o danses populars són danses pròpies de 
la cultura popular d’un país o d’una comunitat de persones, i que s’han anat transmetent 
de generació en generació. La música que les acompanya és tradicional. Les executen 
persones sense, o amb poca preparació professional. Es ballen en activitats socials. No estan 
dissenyades per a ser representades en un escenari, tot i que algunes es poden arranjar 
amb aquest fi. L’execució està basada més en la tradició rebuda que en la innovació, tot i 
que les tradicions folklòriques varien amb el temps. Els nous dansaires aprenen la dansa 
observant els vells, o rebent-ne l’ajuda i a vegades els ballarins vesteixen indumentària 
tradicional.  Amb el temps algunes danses tradicionals s’han perdut, altres s’han conservat. 
El problema major de les danses populars és que pel fet de ser-ho rarament se’ls ha donat 
prou importància per documentar-les.

Existeixen entitats com l’Esbart Català de Dansaires, entitat barcelonina fundada l’any 1908 
per recopilar informació i documentació, estudiar i difondre la dansa catalana, a través de 
manuscrits, treball de camp, fotografies, dibuixos coreogràfics, notes de premsa, etc. La 
biblioteca reuneix documents, publicacions i gravacions sonores i videogràfiques. Aquesta 
biblioteca va ser una iniciativa del folklorista Joan Amades, qui va presidir l’entitat, i qui en 
el seu moment va publicar entre altres llibres “Balls populars”, editat a Tàrrega el 1936 pel 
mateix Esbart.

Figura danses de Vilanova - J.Amades



L’arxiu i la biblioteca, també especialitzada en dansa catalana i matèries relacionades 
(música, festes), són de consulta pública oberta a la ciutadania. L’estudi es concreta a través 
de la participació ens congressos, jornades i taules rodones, l’organització d’exposicions, 
de la jornada “Aportacions a la dansa catalana”, publicacions i l’Inventari de danses vives, 
on es demana la col·laboració ciutadana.

Centrant-nos de nou en aquesta proposta podem dir que la fotografia hi té un paper clau 
en la documentació de la cultura popular. Gràcies a la democratització d’aquesta eina, en 
ple segle XXI tenim un arxiu de documentació molt ampli del folklore i danses tradicional, 
amb fotografies d’àmbit més familiars i quotidià; amb fotografies més periodístiques com 
a reclam de la mateixa festa, que el mateix esbart i altres entitats reclamen per dotar 
de documentació els mateixos balls. Amb tots aquests elements podem dir que la dansa 
popular té una iconografia ben dibuixada, que fa que quan parlem de la sardana, per 
exemple, generalment tenim clara la seva imatge i la forma que genera; i quan pensem 
amb el “Ball Pla”, per posar un altre exemple, visualitzem amb bastanta claredat però 
sense entrar en detalls el seu vestuari. La iconografia de la dansa popular, doncs, està 
ben definida. Tanmateix podríem plantejar de renovar-la a partir de les danses de 
nova creació i a partir de tècniques fotogràfiques més elaborades, per 
renovar-ne la imatge i la seva icona?

La Sardana - Joan Castells i Martí

Iconografia de la Sardana, Picasso

La Sardana -  pintada en un plat



3. Objectius
El que pretén aquest projecte és documentar fotogràficament la dansa popular des d’un 
altre punt de vista: aïllant el ball en un estudi com ho hagués fet Muybridge, per centrar-nos 
únicament en el moviment, estudiant els passos que fa, les formes i volums que genera la 
dansa, el vestuari, seguin el compàs de la música i buscant aquelles formes que difícilment 
pot percebre l’ull humà, però que la fotografia ens pot ensenyar. 

D’aquesta manera volem documentar la dansa popular buscant les iconografies ja vistes i 
trobant-ne de noves en les fases del seu moviment i que difícilment l’ull humà pot percebre 
i recordar. Des de la vessant més científica de la locomoció humana fins a la més juganera 
amb múltiples aplicacions d’aquest atles del balls populars, en clau contemporània.

I és a partir d’aquest impuls de dotar el treball de contemporaneïtat on la investigació anirà 
encarada cap a la dansa popular de nova creació, perquè potser és en la nova creació on 
falta documentació i dotant-la d’una imatge ben dibuixada per difondre, però 
també  com a document per a futurs arxius del nostre país.

L’interès i la recerca d’aquesta nova iconografia em porta a conèixer l’Esbart Sant Martí de 
Barcelona, pels següents motius:

 Geogràfics, formen part de l’àrea metropolitana de Barcelona.
 El seu interès per la dansa tradicional de nova creació.
 L’aposta per treballar amb ballarins i músics de primera línia.
 Des de la seva fundació i fins avui dia, el seu esperit d’aprenentatge ha anat   
 sempre lligat al de conservació de la nostra identitat a través del folklore, i l’aposta  
 per oferir una formació integral al dansaire.

A l’Esbart Sant Martí aposten per ensenyar les danses tradicionals, el seu origen i la seva 
història i també per crear danses a partir de músiques de grups folk de manera imaginativa 
i divertida. I és aquest últim punt el que interessa a aquest treball, l’estudi de les danses 
tradicionals de nova creació per generar-ne una nova iconografia.

fig. 6: detalls de la retirada dels nois per 
donar lloc a l’entrada de les noies a “Ober-
tura de Coetus” de N9U, amb el Sergio.



Desgranant COETUS  de l’espectacle 
N9U de l’Esbart Sant Martí
“N9U proposa un viatge per l’aprenentatge, des de l’arrel i la terra, creixent amb força i 
vivint cada instant, perquè tot allò que ens vingui de n9u, no ens faci mai por. És també 
una manera de fer, de treballar en grup i en equip. Com en l’era de la individualització de 
l’ésser humà, nosaltres volem fer valdre la necessitat, cada vegada més forta, de compar-
tir per créixer i respectar per ser respectat. D’aquesta manera ens adonarem que només 
produint en equip és com podem enfrontar-nos als nous reptes que durant la vida ens 
anirem trobant.” - Sinòpsi de l’espectacle.

A partir d’aquí s’inicia aquest N9U viatge, on veurem coreografies basades en la dansa 
tradicional, però amb noves estructures de ball, a vegades trencant la geometria de la 
dansa tradicional, noves parelles de ball, individualitats, repertori musical contemporani i 
vestuari contemporani, que tot seguit descriurem amb més detall.

Es respecten els pasos de dansa tradicional com són els del ball plà, quadrilla, punta i 
taló, punt de galop, morisca, contrapàs i jota, on gairabé tot és punta de tres. Ja que la 
punta de tres és un pas fàcil de ballar, un ball popular. Però com apunt contemporani 
podem dir que canvia el moviment del grup, ja que es trenquen amb les formes geomètri-
ques i hi ha més moments individuals en el cos de ball i mirada a públic.

El vestuari canvia per complet. És d’una línia contemporània d’un mateix traç, més ba-
rata i que permet més flexibilitat a l’hora de fer substitucions. És un vestuari que es pot 
comprar en una botiga, diferent al anteriors, que o ve s’ha de fer un traje a mida o s’ha 
de llogar. Com deiem aquest vestuari permet més flexibilitat d’entrades i sortides dels 
membres del ball, substitucions... Els balladors no són profesionals, i han de combinar les 
actuacions amb les seves feines, i això implica que el cos de ball varia amb més o menys 
balladors segons la seva disponibilitat. Aquest element contemporani no és simplement 
estètic sinó que també és pràctic per l’esbart.

Fins a dia d’avui la dansa tradicional tenia un component masclista, ja que per tradició i 
història ha estat així. Amb l’espectacle N9U s’intenta trencar amb aquest hàbit, amb una 
intenció clara de tots amb tots. En moltes danses de N9U la dona agafa el mateix pro-
tagonisme que l’home reproduint les mateixes danses. També es trenca amb la faldilla 
i el gènere femení el veiem portant pantalons i monos a l’hora de ballar. Al rebés també 
passa, amb el gènere masculí, trobem homes amb faldilla. Les parelles també comen-
cen a desapereixer tal i com l’hem entés fins a dia d’avui, home-dona, i el coreògraf dona 
llibertat als balladors perquè escullin amb qui volen ballar.

La tria de les músiques que acompanyen l’espectacle també és del tot contemporània, on 
hi trobem grups musicals del panorama musical del nostre país com són: La llet blanca de 
la lluna de Mirna, Dorm de Caponnam, Rellotge de fang d’Oques grasses, La Cucafera de 
la Cobla catalana dels sons essencials, Sageta de foc de El Diluvi, Obertura de Coetus i 
Aniversari del grup Manel.

L’espectacle N9U està disposat a trencar tots els tòpics  i generar debat. Què és folklore? 
Cap a on ha d’anar? Mantenir l’essència, evolucionar sense complexos. L’Esbart Sant 
Martí estan convençuts que amb el folklore es poden explicar històries actuals.



OBERTURA DE COETUS, peça de l’espectacle N9U

Ens centrarem en una peça de dansa de l’espectacle N9U, titulada Obertura de Coetus 
amb coreografia de David Martínez , on hi veiem una clara intenció de mostrar la dansa 
com a lloc de trobada i unió, on la dona ocupa el lloc on abans només era ocupar per 
homes, i on el cos de ball es mou amb una clara intenció de cooperació i cohesió de grup, 
acabant aquesta dansa en un lloc festiu que ens transporta a una discoteca o un embalat 
de festa major. 

Tot seguit us mostro un seguit d’imatges elavorades partint del concepte d’investigació 
d’aquest treball, amb la intenció de desgrenar aquesta dansa, com si es tractés d’una par-
titura per mostrar una nova iconografia, una nova imatge de la dansa tradicional de nova 
creació.

FOTO D’EQUIP 
del dia de la sessió de fotos.



fig. 1 - Entrada nois “ Coetus” de 
l’Espectacle N9U amb el Joan



fig. 1 - Entrada nois “ Coetus” de 
l’Espectacle N9U amb el Joan



fig. 2 - Entrada nois “ Coetus” de 
l’Espectacle N9U amb el Joan



fig. 1 - detall entrada nois “ 
Coetus” de l’Espectacle N9U 
amb el Joan

fig. 2 - detall entrada nois “ 
Coetus” de l’Espectacle N9U 
amb el Joan



fig. 3 - gir abans del punt  de jota  Coetus de 
l’Espectacle N9U amb el Joan



fig. 3 - detall gir abans del 
punt de jota Coetus 
de l’Espectacle N9U 
amb el Roger



fig. 6 - retirada nois  per donar pas a  
l’entrada de noies amb el Sergio.



fig. 6 - detalls retirada nois per 
donar pas a l’entrada de noies, 
amb el Sergio.



fig.7 - entrada noies “ Coetus” de l’Espectacle 
N9U amb la Yolanda



fig.7 detall entrada inici noies 
 Coetus de l’Espectacle N9U
 amb la Sandra



fig.8 - continuació entrada noies “ Coetus” de 
l’Espectacle N9U amb la Yolanda



fig.8 - detall  continuació  inici noies 
“Coetus “de l’Espectacle N9U amb l’Anna



fig.7- entrada noies  
 Coetus de l’Espectacle 
 N9U amb l’Alba



fig.8 - detall continuació entrda 
noies  “Coetus” de l’Espectacle 
N9U amb l’Alba



fig. 10 - punt de Jota “ Coetus” 
de l’Espectacle N9U amb la Noèlia



fig. 11 - detall moment gir del punt 
de Jota “Coetus” de l’Espectacle N9U 
amb la Noèlia



fig.12 - punt de Jota “ Coetus” de l’Espectacle 
N9U amb la Noèlia



fig. 14 - detall punt de Jota Coetus 
de l’Espectacle N9U amb l’Anna



fig. 22- creuada parella punt de 
Jota “Coetus” de l’Espectacle N9U 
amb l’Anna i el Jordi



fig. 22 - detall moment creuada punt jota ca-
non “ Coetus” de l’Espectacle N9U 
amb el Jordi i l’Anna



fig. 22 - detall moment punt jota creuat 
parella “ Coetus” de l’Espectacle N9U 
amb l’Aina V. i la Núria



Com heu pogut comprovar amb les imatges mostrades anteriorment, el treball es divideix 
en dos escenaris molt concrets, un escenari amb una matriu de línes blanques que ens 
remetre a un fons milimetric, inspirada en les fotografies de Muybridge, per enfatitzar la 
voluntat d’estudiar les diferents fases del moviment; i un altre completament blanc, on hi 
ha una voluntat d’abstracció d’aquestes imatges, agafant la seqüència i apilant-la, donant 
importància als detalls i dibuixant així el moviment.

El plantejament expositiu, segueix aquestes dues línies d’actuació mitjançant uns plafons 
on hi ha la intenció de marcar una línia horitzontal amb totes les fases del moviment a 
partir de les imatges individuals dels balladors (les fotografies amb el fons milimètric), i 
l’altre amb les fotografies de les abstraccions d’aquesta seqüència, (les fotografies amb 
fons blanc). A continuació us plantegem una demo d’un d’aquests plafons.

Plantejament expositiu
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Hi ha una tercera fase de treball que concisteix en fotografiar i gravar tot el cos de ball 
ballant la dansa estudiada. D’aquesta manera l’espectador podrà identificar aquestes 
fases de moviment que s’han anat explicant durant l’exposició. Per realitzar aquestes fo-
tografies, s’ha pensat en un escenari urbà, a l’aire lliure, ja que la dansa tradicional passa 
majoritariament a les plaçes i als parcs dels pobles i ciutats. En aquest cas concret, i al 
ser l’Esbart Sant Martí del Barri del Clot, s’ha pensat en realitzar les fotografies i la grava-
ció al Parc del Clot de Barcelona. En aquest cas es plantejaria de mostrar en una pantalla 
de televisió, en el mateix espai expositiu, o fora de la sala. Depenen del lloc.

Activitats al voltant de la propsota:
- Xerrada sobre la dansa tradicional de nova creació a càrreg de diferents coreografs dels 
esbarts de Barcelona i rodalies per divulgar l’univers festiu i la cultura popular.

- Jornada per posar en pràctica la dansa popular a càrrec de l’Esbart Sant Martí. 

- Col·loqui entorn a la figura d’Edward Muybridge, el fotògraf que inspira aquest projecte, 
i altres fotògrafs que han fet ús de la seqüència fotogràfica per parlar de fases de l’anato-
mia i la importància del gest en els seus treballs.



Aquesta proposta ha rebut  una Beca Barcelona Crea per dur-se a terme. 
Ara està buscant un finançament per poder ser exposada, i és per aquest motiu que s’ha 
presentat a les “Subvencions d’exposicions de cultura popular i tradicional de la Genera-
litat (convocatòria oberta del 15 al 30 de març del 2023). Per altra banda, hi ha un inte-
rés en moure-la per Festivals com Fira Mediterrània de Manresa, ÉsDansa i Dansàneu, 
festivals encarats a la cultura d’arrel tradicional amb una mirada cap al que s’està fent ara 
i aquí. I creiem que també pot interessar de que es pugui veure a la ciutat de Barcelona, 
concretament als Centres Cívics de la Farinera i Navas, per la proximitat amb l’entitat, i a 
Can Basté o Pati Llimona com a centre cívic especialitzat en fotografia.

Financament expositiu



Roser Blanch
Vilafranca del Penedès, 1981.
S’interessa per la fotografia mentre estudia art dramàtic a l’Institut del Teatre de Barcelona 
(promoció 2002-2006), i en paral·lel a la seva carrera com a membre i sòcia fundadora de 
la Sala Flyhard realitza un curs de fotografia documental amb Txema Salvans i estudia 
fotografia a l’escola IDEP de Barcelona curs 2011/12 sota la direcció de Manuel Úbeda. 

Ha estat membre i sòcia fundadora de la Sala Flyhard de Barcelona (2008-2021) i ha portat 
la direcció artística de la Sala Flyhard, juntament amb el seu equip format per Clara Cols i 
Sergio Matamala (2010 -2019). Durant tot aquest període, també ha estat responsable de la 
imatge de la productora realitzant la fotografia dels espectacles que s’hi han produït. També 
ha treballat com a fotògrafa per altres companyies de teatre com La Ruta 40, La Perla 29 
on hi ha publicar un llibre sobre el procés de creació de l’obra de teatre “Boscos” de Wajdi 
Mouawad, i és fotògrafa dels festivals EVA, en veu alta, i VILAPENSA de Vilafranca, entre 
altres coses.

Com a treballs peronsal cal destacar el treball fotogràfic del metro de Barcelona titulat 
“Avui pot ser un gran dia” - maqueta finalista al premi Dummy Docfield Barcelona 2017-, 
“Manifestant 19J” sobre les manifestacions realitzades a Barcelona durant el moviment del 
15M - maqueta seleccionada per la Biennal d’arts plàstiques Penedès-Garraf 2017, i “Un 
Vestit, un autoretrat en un emprovador” dins del marc del Festival EVA 20, i durant el mes 
de juliol del 2021 a la Sala Fosca del Claustre de Sant Francesc de Vilafranca del Penedès.

Actualment està desenvolupant un treball sobre Iconografia de la dansa tradicional de 
nova creació:Una proposta de treball d’investigació inspirada en el treball de Eadweard 
Muybridge i en col·laboració amb l’Esbart Sant Martí de barcelona. Treball que ha rebut una 
Beca Crea 2022 de l’Ajuntament de Barcelona.

Resideix a Vilafranca del Penedès, on treballa com a fotògrafa al seu estudi, i al laboratori  
fotogràfic ReBel·lab. 

www.fotografAroserblanch.com



FOTOS del dia de la sessió fotogràfica.
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