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Labombolla

Diumenge 28 d’abril. Vint-i-
cinc exalumnes d’ITDansa
participen a la gala Ex-it
amb 16 peces. De la primera
generació, per exemple, es veu-
rà Nora Sitges-Sardà –ara assis-
tent a Munic– en una creació
de Claudi Bombardó.

Del 18 al 21 d’abril. Després de
dur-la per barris de Barcelona
al Grec 2012, ITDansa recupera
Kamuyot, la peça que li va con-
fiar l’israelià Ohad Naharin
(Batsheva Dance Company).

Del 2 al 5 de maig. La compa-
nyia de perfeccionament balla
quatre coreografies curtes del
seu repertori: Cor perdut, de
Nacho Duato; Naked thoughts,
de Rafael Bonachela; In memò-
riam, de Sidi Larbi Cherkaoui,
i WHIM, d’Alex Ekman.

MARICEL CHAVARRÍA
Barcelona

P
er si algú no ho recorda, la
idea de crear ITDansa a
l’Institut delTeatre va sor-
gir de JoanFrancescMar-
co, llavors diputat (1996) i

actual director general del Liceu. La
dada l’evocava aquesta setmana Jordi
Font,màxim responsable de l’Institut,
durant la presentació dels espectacles
que la companyia jove té preparats
per celebrar el centenari de la institu-
ció. Data que, per cert, coincideix
ambel 15è aniversari d’aquest conjunt
dirigit perCatherineAllard, exballari-
na de la CompañíaNacional deDanza
de Nacho Duato. “Va ser una aposta
valenta en una època en què era possi-
ble fer-les, i el resultat ha sorprès la
mateixa empresa”, va dir Font.

Certament, tot i ser una companyia
de postgrau destinada a la docència i
no a la divulgació, ITDansa ha tingut i
té la virtut d’expressar de manera es-
claridora el llenguatgede la dansa con-
temporània i fer-lo comprensible a un
públic molt ampli. “És una història
d’èxit –va voler afegir Font–, els balla-
rins que surten d’aquests dos anys de
perfeccionament ens els treuen de les
mans. Més de 120 antics alumnes han
anat a parar a companyies d’arreu”.
El Mercat de les Flors s’ha sumat a

la celebració del centenari de l’Insti-
tut del Teatre convidant ITDansa a
ocupar les seves dependències durant
tres setmanes i amb tres programesdi-
ferents. El primer dels quals és Ka-
muyot, una peça queOhadNaharin va
crear per a la seva companyia jove, la
Batsheva Ensemble, pensant a mos-
trar-la a les escoles, i amb la qual IT-
Dansa va recórrer diferents barris de

Barcelonadurant elGrec 2012. “El ge-
ni d’Ohad aconsegueix que al final ba-
llarins i públic tinguin la sensació de
conèixer-se; sap despertar sentiments
en la gent”, assenyala Allard.
Val a dir queNaharin fa una excep-

ció en confiar la peça a ITDansa. Això
sí, la companyia ha de treballar el seu
mètode Gaga per adquirir sensibilitat
i autoconeixement. El coreògraf israe-
lià s’assegura que siguin deixebles
seus els qui transmetin el coneixe-
ment: és el cas d’Ariel Cohen, ara a
ITDansa i abans a la Batsheva, o el de
Guido Sarli, que va ballar aquesta ma-
teixa peça amb l’Ensemble israelià.
De cara al diumenge 28, ITDansa

ha reunit 25 dels seus antics ballarins,
que oferiran duos, solos, etcètera, en
una gala titulada Ex-it (també sortida
en anglès). I la tercera setmana, del 2
al 5 de maig, oferirà quatre peces del
seu repertori –“no hi ha temps per
preparar una estrena”, va confessar
Allard–, amb coreografies curtes de
Nacho Duato (que des que ha negat
els drets a la Compañía Nacional de
Danza es balla sobretot a Barcelona i
València), Rafael Bonachela, Sidi Lar-
bi Cherkaoui i Alex Ekman.

El postgrau d’ITDansa –el primer
que es va crear a Espanya– renova cada
any la meitat dels ballarins, procurant
que la meitat procedeixin de l’estran-
ger, la qual cosa permet als estudiants
relacionar-se amb altres estils i escoles.
“Les generacions van canviant i has
d’aprendre a adaptar-te, sense perdre
les bases del rigor, disciplina i il·lusió”,
explica Allard. La crisi no malmena
massa el projecte: si abans es prepara-
ven dues o tres estrenes l’any, ara no-
mésn’és una; els tallers no són tants i la
gira ha quedat en 20 bolos dels gairebé
40 que havia arribat a tenir.c

F a uns dies El Confidencial va dedicar
un reportatge a la mort dels escrip-
tors de classe mitjana, que la crisi ha
fet passar avall. Arrencava amb unes

declaracions de Juan Marsé en què afirmava
que els escriptors comencen a guanyar-se la vi-
da com a escriptors quan els comencen a pagar
bé. Fins a aquellmoment són escriptors de clas-
se mitjana que passen la maroma fent articles i
conferències. Ara no hi ha calés. Els autors que
fins fa poc podien ser professionals amb set o
vuit mil exemplars de venda s’han de buscar
altres feines, perquè les bestretes han desapare-
gut, els marges de benefici han minvat, les lli-
breries tanquen una darrere l’altra i a les taule-
tes els llibres són un esbarjo, al costat dels vi-
deojocs, l’Spotify i els missatgets. El novel·lista
IgnacioMartínez de Pisón, que als anys vuitan-
ta es va fer professional, se sent un privilegiat.
Els joves Aloma Rodríguez i Use Lahoz veuen
un esdevenidor ben negre. Javier Cortés, pre-
sident de la Federació de Gremis d’Editors
d’Espanya, considera que cal actuar per prote-
gir els autors i les editorials petites i mitjanes
que els publiquen.
Jo tinc la idea que en els darrers anys hi ha

hagut una bombolla editorial semblant a la
bombolla immobiliària, un fenomen especu-
latiu, allunyat de la realitat de la gent que lle-
geix i compra llibres. Per exemple: quan Pla-
neta i Enciclopèdia Catalana van tancar el
pacte per crear el Grup 62, em vaig trobar al
tren un autor molt afectat per la notícia. Fins

aquell mo-
ment, d’acord
amb el seu
agent, oferia les
novel·les ara a
un editor, ara
a l’altre. Ali-
mentava la
competència i
d’aquesta ma-

nera aconseguia premis i avançaments. Com
s’ho faria si les editorials fortes estaven totes a
les mateixes mans? L’import dels premis i les
bestretes no es corresponien amb les vendes i
sovint eren irrecuperables. Però el prestigi del
nom i les subvencions públiques alimentaven
el circuit. Amb aquesta expectativa, molts au-
tors van plegar de la feina per fer-se escriptors
a temps complet. Hi ha hagut coses bones: han
sortit llibres que d’una altramanera no s’hauri-
en pogut escriure i alguns d’aquests autors han
entrat a formar part de l’elit. Però també s’han
publicat molts llibres apressats, llibres de cir-
cumstàncies, oportunistes, llibres repetitius,
obres per contracte, comprades sense cap edi-
tor que les llegís. Els editors han viscut prou
bé, fent circular els diners en la roda de bestre-
tes, contractes, vendes i devolucions, i quan la
pilota s’ha fetmassa grossa, s’han venut l’edito-
rial a un gran segell i encara s’hi han enriquit.
I ara no tenim escriptors de classe mitjana,

perquè les feines alternatives del món cultural
que es podien compaginar amb escriure també
s’han aprimat molt. En el cas de la bombolla
immobiliària, el menys important era que la
gent necessités cases per viure. Amb lamateixa
lògica especulativa, la bombolla editorial s’ha
inflat d’esquena a la gent que li agrada llegir i al
valor cultural de la lectura.

Un moment de Kamuyot

Una escena de WHIM fractured fairytale, peça curta d’Alex Ekman que es veurà a començaments de maig

Tres setmanes amb
la companyia jove

ROS RIBAS

La bombolla
editorial s’assembla
força a la bombolla
immobiliària

Maite Alberola/Dolores Lahuerta, Antonio Iranzo, Ismael Pons, Marta Valero,
Laura Obradors, Carles Ortiz, Jorge Tello, Juan Carlos Esteve, Jeroboám Tejera

Dtor. d’escena: Pau Monterde - Disseny Escenografia: Elisabet Castells
Dtor. orquestra i del cor: Daniel Gil de Tejada

Sabadell. Teatre M. La Faràndula
24 abril i 26 abril a les 21.00h i

28 abril a les 18.00h

Reus. Teatre Fortuny.
30 abril, a les 21.00h

St. Cugat del Vallès. Teatre Auditori.
3 maig, a les 21.00h

Vic. Teatre L’Atlàntida. 5 maig, a les 18.00h

Manresa. Teatre Kursaal. 8 maig, a les 21.00h

Viladecans. Atrium. 10 maig, a les 21.00h

Granollers. Teatre Auditori.
12 maig, a les 18.00h

Tarragona. Teatre Tarragona
31 maig, a les 21.00h

Associació d'Amics de l'Òpera de Sabadell. Presidenta i dtora. artística: Mirna LacambraProducció i organització:

Patrocinen:

ElMercat convida la companyia a celebrar el centenari de l’Institut del Teatre

L’èxitd’ITDansa

Julià Guillamon


