
Hola amigues i amics: 
 
Un any més ens tornem a trobar en la jornada d'intercanvi, però aquest any 
és diferent. Celebrem els 30 anys de la creació de l'Associació. 
 
Com a membre fundadora de l'Associació i actual presidenta, voldria 
recordar aquell any 1989, a la tardor. que una colla d'amics i amigues 
entussiastes de la dansa i radiants per la descoberta d'aquesta vam crear la 
nostra estimada associació: L'Associació Catalana de dansa 
Lliure.M'agradaria  anomenar els noms d'aquests/es fundadors/es:  
 
La Glòria que tothom coneix,animosa, implicada en l'Associació des de l'inici, 
sempre pendent de tot el que s'ha de fer i dir,  
 
L'Artús que també el coneixeu, molt implicat en la dansa, artista de mena i 
que ens ha dirigit els 2 espectacles d'Espurnes, 
 
La Núria Banal que ha estat molt implicada amb l'Associació i que 
actualment té la seva escola, Amaral, 
 
El Pedro Cuesta, també molt implicat en la nostra Associació i actualment 
difusor de la dansa a la universitat, 
 
La Kandra que ha ballat sempre i que ens va obrir les portes de l'Ashram per 
començar els cursos del setembre a Castellterçol, 
 
La Lluïsa Menéndez que és la que fa més temps que balla i ens va fer 
descobir els cursos de Pasqua a Tarragona amb l'Annie. 
 
L'Ernest, el més coneixedor del funcionament d'una Associació en aquells 
moments va estar molt implicat en l'inici i en altres moments també.  
 
La Laia, gran amant de la dansa, ha anat ballant sempre que ha pogut, 
 
El Carles Asensi que va ballar molt a l'inici i ara sempre està en els nostres 
recors, 
 
La Carmina que havia vingut molt a ballar i ara està en un altre moment, 
 
I jo mateixa que sóc una enamorada de la dansa lliure i que no he deixat mai 
de ballar des que la vaig conèixer. 
 
També cal anomenar l'Amèlia que des de Berga ha fet possible uns cursos 
de dansa a l'estiu des de l'inici de l'Associació, 
 
I la Roser sempre present en la dansa des que es va crear l'Associació 
 
Res, érem un grup que ens coneixíem de ioga i vam descobrir la dansa 
plegats i junts vam voler ballar i ballar i seguir ballant. No puc oblidar i fer el 



reconeixement públic de la nostra primera professora a Catalunya, l'Annie 
Garby. Gràcies al seu caràcter, el seu magnatisme i el seu gran cor i 
estimació cap a la dansa i cap a les persones l'Associació és la que és i som 
el que som. Ens va transmetre les bases de la dansa lliure Malkovsky i 
l'Associació encara perdura. 
 
I ja veieu, ballant i caminant han anat passant els anys i seguim ballant i 
caminant i ara ens trobem aquí amb moltes més cares totes elles desitjoses 
igual que nosaltres en els inicis d'obrir el cor i gaudir dels beneficis que ens 
aporta aquesta dansa tant en l'àmbit  físic, com social i anímic. 
 
Us desitjo molta dansa i moltes ganes de seguir endavvant la nostra 
estimada, associació cap a nous camins i noves descobertes en el món de la 
dansa Lliure, 
 
Un brindis per l'Associació que ha arribat fins aquí 
 
i un brindis per totes i tots els assistents que gaudiu de la dansa i seguiu 
ballant, ballant i ballant.. 
 
Mercè  
Presidenta de l'Associació Catalana de Dansa Lliure Malkovsky 
24/05/19 


