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Primera fila    icult
Una altra forma d’exili econòmic

Ballarins 
a la fuga
3la crisi fomenta la fugida de talents de 
la dansa i frena el seu retorn a Espanya

MARTA CERVERA 
BARCELONA

S
ortir d’Espanya i treballar 
amb coreògrafs internaci-
onals de prestigi és una ne-
cessitat vital per a molts 

ballarins. Però la idea de tornar a ca-
sa és cada vegada més difícil d’encai-
xar en els seus plans, sobretot ara. 
Davant el desolador panorama de la 
crisi, molts es busquen la vida en pa-
ïsos amb més tradició i companyies 
que proporcionen un futur i una es-
tabilitat que són inexistents al nos-
tre país. La coreògrafa Sol Picó va ad-
vertir no fa gaire del perill que exis-
teix de «deixar un buit generacional» 
si no canvien les coses. I va deixar 
clar que talent no és el que falta. 
 Catherine Allard, directora d’IT 
Dansa, companyia de joves prome-

ses que es preparen per fer el salt a la 
vida professional certifica que el mo-
ment és preocupant. «Les dificultats 
afecten tot Europa, no només Espa-
nya. Cada vegada més veurem que la 
gent s’haurà d’organitzar i haurà de 
ser creativa, no esperar que li donin 
feina», comenta. D’IT Dansa han sor-
tit un centenar de ballarins des que 
es va posar en marxa aquest experi-
ment, que ha resultat ser un planter 
fabulós per a companyies interna-
cionals. Lydia Bustinduy, per exem-
ple, està a la prestigiosa Neederlans 
Dans Theater, a Holanda, Cristina 
Gallofré treballa a Lió, Albert García, 
que va acabar aquest any, treballa ac-
tualment a Àustria, i Estela Merlos i 
Mailisa Guinoo, a Londres, ballant 
amb l’aclamada Rambert Dance 
Company, on també va estar un ca-
talà que avui triomfa al capdavant 
del Sidney Dance Company, Rafael 
Bonachela.

D’ACOMODADOR A COREÒGRAF / «Que-
dar-se o fugir, aquesta és la qüestió», 
comenta Marcos Morau de La Vero-
nal, de trenta i tants anys. Ell ha dei-
xat de ser l’acomodador del Mercat 
de les Flors per convertir-se en un sol-
licitat coreògraf. De moment, no 
pensa a marxar, encara que reco-
neix que té «un peu dins i un altre fo-
ra d’Espanya». Guanyar el Premi In-
ternacional de Coreografia a Co-
penhaguen li ha obert moltes portes. 
Ha estat convidat a treballar a Suècia 
i Dinamarca. «La fuga de ballarins i 
coreògrafs cada vegada va a més. Jo, 
si no fos pel suport que em dóna el 
Mercat, m’ho pensaria», afirma des 
de Sevilla, on està de gira amb Rússia, 
la seva última creació. «La primera 
opció en la qual un pensa és marxar. 
Si vols tenir una nòmina i una esta-
bilitat no et quedes». I afegeix que la 
por està implícita en la decisió dels 
que, com ell, opten per inventar-se 
alguna cosa nova i fer equilibris amb 
molta il·lusió. «A vegades em pre-
gunto, si ni jo mateix tinc estabilitat 
¿com puc oferir-la als altres?», afir-
ma. No el reconforta pensar en la si-
tuació en què es troben coreògrafs 
més veterans que, després d’una vi-
da lluitant per dignificar la dansa, es 

Passa a la pàgina següent

NORA SitGES 3 GÄRTNER PLATZ THEATER

El luxe de ballar a Alemanya
Nora Sitges, que té 34 anys, es-
tà amb un peu a Munic i un altre 
a Barcelona, on manté amb Clau-
di Bombardó la companyia Con-
trapuntcus. Ha firmat un contrac-
te de tres anys com a codirectora 
del Gärtner Platz Theater, la com-
panyia del teatre estatal. «Aquí, 

a Alemanya, tinc l’oportunitat de 
desenvolupar alguna cosa en lloc 
de treballar per projectes, com pas-
sa a Barcelona», destaca. «Es treba-
lla d’una altra manera aquí. Cada 
ciutat té un teatre i una companyia 
de dansa. Treballes amb un departa-
ment de maquillatge, de dramatúr-

gia, de vestuari... És un luxe compa-
rat amb Espanya, on tot és jo m’ho 
faig tot», destaca. «A Alemanya hi ha 
tradició. A més a més, ajudant com 
a assistent coreògrafs destacats estic 
aprenent un munt. És enriquidor». 
Ara ja no necessita omplir els pesats 
formularis per sol·licitar subvenci-
ons que, a més a més d’arribar tard, 
cada vegada són més exigües. «A Es-
panya tot són barreres, és compli-
cat i et sents desemparada. Aquí és 
al contrari».

artistes expatriats

GÄRTNER PLATZ THEATER

J Una de les alternatives de tot 
ballarí és acabar com a 
professor o compensar la seva 
carrera professional amb la 
seguretat d’unes classes. Ángel 
Corella, una primera figura que 
s’ha instal·lat a Barcelona, fa 
veritables equilibris. Va crear la 
seva companyia per evitar 
l’èxode de ballarins, però,  
per sobreviure, necessita 
fer classes al seu local, situat  
al costa del Palau. 

J També ensenya des de fa  
anys David Campos, creador 
d’imaginatives versions de 
clàssics del ballet. «Els de la 
contemporània es poden 
queixar, però a la gent de 
clàssica se’ns ha ignorat molt 
temps», insisteix aquest lluitador 
que mai ha tirat la tovallola 
malgrat les dificultats.

J Cristina Gallofré, que està en  
el ballet de l’Òpera de Lió, també 
fa classes. L’any passat va 
impartir un taller a IT Dansa, una 
de les poques feines que li han 
sortit a Espanya. 

PROFESSORS 
QUALIFICATS

L’ALTERNATIVA

lYDiA BuStiNDuY 3 NEEDERLANS DANS THEATER

De Barcelona a l’Haia
Lydia Bustinduy (Barcelona, 1979) 
–en la fotografia, vestida de marró– 
pertany a la primera promoció d’IT 
Dansa i ha fet carrera com a ballarina 
de la prestigiosa companyia holande-
sa Neederlans Dans Theater, amb ba-
se a l’Haia. Ha actuat en teatres d’ar-
reu del món, entre ells el Liceu. Els 

seus somnis professionals s’han com-
plert. Li agradaria tornar a casa però 
sap que és impossible tenir la mateixa 
qualitat de feina i tranquil·litat econò-
mica a Barcelona.
 Ja fa 13 anys que és fora i ja està 
molt instal·lada en la societat ho-
landesa, especialment després d’ha-

ver estat mare. Premi extraordina-
ri de dansa de l’Institut del Teatre 
el 1997, ha trobat el seu futur lluny. 
¿On trobar una companyia com Nee-
derlans a Espanya? És missió impos-
sible. «A Espanya hi ha talent, però 
falta inversió en cultura», destaca. 
«En totes les grans companyies del 
món hi ha com a m ínim un espa-
nyol», afegeix. «És una llàstima però 
si no es va apostar suficient en època 
de bonança, menys ho faran ara. La 
situació ha anat a pitjor». 

NEEDERLANS DANS THEATER
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El Nobel 
hongarès 
Imre Kertész
es retira de 
l’escriptura 

ELENA HEVIA
BARCELONA

La síndrome Bartleby s’estén. Bart-
leby és aquell personatge de Melvi-
lle instal·lat en la inacció que En-
rique Vila-Matas va beneir com a 
sant patró dels autors que un mal 
(o bon) dia decideixen deixar d’es-
criure. Si la setmana passada, l’edi-
tora de Philip Roth confirmava el 
punt final narratiu del nord-ame-
ricà –un final que molts posen 
en dubte–, ahir es va fer públic 
l’anunci que un altre gran, l’hon-
garès i premi Nobel Imre Kertész, 
de 83 anys –quatre més que Roth–, 
ha pres una decisió idèntica. 
 Les raons de l’autor, que en 
la seva adolescència va estar re-
clòs als camps d’extermini 
d’Auschwitz i Buchenwald, és 
que ell ja ho ha dit tot sobre l’Ho-

NOU COMIAT

locaust, pivot de la seva obra. «Ja 
no voldria escriure més», ha ex-
plicat Kertész a un portal de notí-
cies hongarès. 
 Encara que les seves primeres 
obres daten dels 70 –el 1975 va 
publicar a Hongria gairebé sen-
se ressò la seva obra mestra Sense 
destí–, el seu prestigi es va consoli-
dar el 2002 amb el Nobel que el va 
rescatar del desconeixement ge-
neral. Fins aquell moment, l’últi-
ma obra de l’autor és Cartas a Eva 
Haldimann, recopilació de la seva 
correspondència amb la crítica 
i traductora d’origen hongarès, 
que es va publicar originalment 
el 2009 i que acaba d’arribar a les 
llibreries espanyoles. 
 La retirada d’Imre Kertész co-
incideix en el temps amb la in-
auguració dels arxius privats de 
l’escriptor a la ciutat de Berlín, on 
viu des de fa temps i on sent que, 
paradoxalment, se li ha donat el 
reconeixement que durant anys 
se li va negar al seu país natal.  
 En l’esmentat arxiu es reunei-
xen no només els manuscrits de 
les seves obres majors, com Sense 
destí, Kaddish pel fill no nascut o Fi-
asco, sinó també documents per-
sonals. H

33 Imre Kertész, a Barcelona.

troben en una situació difícil. Mol-
tes companyies han desaparegut o 
estan a punt de desaparèixer. Cesc 
Gelabert, tot un referent, només 
contracta ballarins quan té un pro-
jecte, davant la dificultat de mante-
nir una base estable, sense projectes 
a llarg termini. 
 Roberto Oliván, en canvi, fa un 
any que s’ha instal·lat a Deltebre 
amb la seva companyia, fundada 
a Bèlgica el 2003. Amb ella explo-
ra nous camins transversals entre 
la dansa i el circ, com es va veure al 
Mercat de les Flors amb el seu aplau-
dit Homeless. «Hi ha gent que és clau 
en aquest país, com Cesc Casadesús. 
Des que està al Mercat de les Flors les 
coses van pel bon camí, però si li re-
tallen el pressupost un terç, ja em di-
ràs», critica. Encara que sembla que 
el públic de la dansa va augmentant, 
considera que estem a anys llum 
d’altres països on hi ha més tradi-
ció. En aquest sentit, Morau és con-
tundent: «Jo, que vaig treballar cinc 
anys com a acomodador del Mercat 
de les Flors, no veig que a Barcelona 
hi hagi un públic que vagi al Liceu i 
al Mercat com passa a Alemanya, per 
exemple, on el públic de dansa està 
més format i té una mentalitat més 
oberta». Per la seva part, Oliván des-
taca que a Bèlgica la dansa ha triom-

fat perquè existeixen moltes mane-
res de fer-la arribar al públic i l’amor 
per la cultura ja s’inculca a les esco-
les. «Jo he vist bars que t’ofereixen 
bons per veure dansa i música en di-
recte», explica.  
 En aquests moments, Oliván es-
tà preparant A place to bury strangers, 
una coproducció amb el Mercat de 
les Flors, L’Usine i el centre de cre-
ació Enclave. «A vegades penso que 
és de bojos o de molt tossuts que-
dar-se a Espanya. No pinta gens bé. 
L’única cosa que interessa és el fut-
bol», lamenta. Tot i així, seguirà llui-
tant perquè creu en la possibilitat 
de «crear ponts» i «posar bases per 
canviar les coses». El que no es que-
darà per veure-ho és Yoseba Yerro, 
un pamplonès de 22 anys que aquest 
estiu acaba la seva estada a l’IT Dan-
sa. «Tinc intencions d’anar-me’n de 
Barcelona perquè no hi ha cap més 
remei. Holanda, Alemanya i els Pa-
ïsos Escandinaus són els països on 
millor poden acollir-me, els que des-
tinen més diners a la dansa», raona. 
Li agradaria tornar algun dia, però 
confessa que ho veu difícil. «Aquí no 
es té consideració per la dansa. Tot i 
així, Espanya s’ha convertit en una 
gran potència com a planter. Els ba-
llarins espanyols tenen bona reputa-
ció. El futur és a fora». H  

«És de bojos 
quedar-se a Espanya. 
L’únic que interessa 
aquí és el futbol», 
lamenta Roberto Oliván 
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VALENTÍ ROCAMORA 3 VIU A BERLÍN, SENSE COMPANYIA FIXA 

Un exili que dura 12 anys
Quan fa tres anys i mig Sol Picó li 
va trucar per participar en El llac 
de les mosques va estar a punt de dei-
xar Berlín. «Em va picar el cuquet 
de tornar, perquè a Alemanya són 
molt mòmies, però sort que no 
ho vaig fer: la situació a Espanya 
és terrible», declara el lleidatà Va-

lentí Rocamora, de 36 anys, que es 
va exiliar en fa 12 però segueix col-
laborant amb Sol Picó, de qui admi-
ra el seu valor i les seves ganes de se-
guir lluitant en un panorama «deso-
lador». El que valora d’Alemanya és 
la seva xarxa de teatres. Allà funcio-
na. «Aquí hi ha infraestructures, no 

has de pagar per assajar com passa 
a Barcelona. És que el que està pas-
sant és molt fort. La gent que és pràc-
tica, com jo, se’n va», afirma. Enca-
ra que admet que la crisi també s’ha 
deixat notar a Alemanya, no li ha fal-
tat mai feina. Pròximament anirà a 
l’Òpera de Bonn per fer la coreogra-
fia d’un musical i després l’espera 
ballar amb la companyia de dansa 
del Teatre Nacional de Colònia. «A 
Espanya sobra talent, falta organit-
zació i diners», afegeix. 

TEMPORADA ALTA

PATRICIA VÁZQUEZ 3 CULBERG BALLET

Anada i tornada a Suècia
L’alacantina Patricia Vázquez fa 
des del 2007 que és al famós Cul-
berg Ballet de Suècia, on aquesta 
primavera estrenarà una obra del 
jove australià Tim O’Donnell. Di-
fícilment podria fer-ho a Espanya, 
on va intentar tornar fa un temps 
sense èxit i va optar per continuar 

a Suècia, un país amb una altra cul-
tura a la qual s’ha integrat malgrat 
el fred. A més a més de ballar, ha tre-
ballat com a assistent de coreogra-
fia a Aluminium, de Mats Ek , amb el 
Ballet del Rihn, i en dues peces de Jo-
han Inger, In exact, amb els Ballets 
de Montecarlo, i Rain dog amb el Ba-

llet de Basilea. Patricia Vázquez veu 
ara Espanya com un somni, un pa-
ís ideal per viatjar-hi durant les va-
cances, però on difícilment trobarà 
el nivell de qualitat al qual s’ha acos-
tumat a Suècia. La cultura de la dan-
sa no s’adquireix en dos dies, fa falta 
temps, dedicació. Igual que els seus 
companys, no entén que el Govern 
espanyol consideri la cultura com 
un «entreteniment». Amb aquest pa-
norama, és difícil pensar a deixar Su-
ècia. 

CULBERG BALLET


