
Compàs fins i tot al maluc

NÚRIA MARTORELL
BARCELONA

Era un minishowman ja als 5 anys. 
«Em vaig ficar en una banda de ma-
jorets i imitava Pimpinela», recorda, 
entre rialles, Iñaki Márquez. Això de 
ballar flamenc li va venir després. Pe-
rò ho va tenir tan clar que no va pa-
rar fins a muntar la seva pròpia com-
panyia, la seva pròpia escola de ball 
–per on passen i hi fan classes magis-
trals des de Farruquito fins a Juan de 
Juan– i donar-se a conèixer per la se-
va particular manera de ballar. «La 
primera vegada que vaig guanyar un 
concurs a l’Hospitalet em deien, ‘pe-
rò nen, ¡com mous els malucs!’ I és 
que jo ballo així, encara que a alguns 
els sembli estèticament estrany. 
També m’agrada moure les mans. I 
ser expressiu. També em diuen que 
semblo un vell sobre l’escenari». 
 Més enllà de les edats, hi ha sem-
pre el talent. I el magnetisme. Dues 
qualitats que a Márquez no li falten. 
Com tampoc a Mara Martínez, bai-
laora que com Iñaki va anar agafant 
experiència en petits tablaos i grans 
companyies com la d’Antonio Ca-
nales, i que aquest any formen part 
del cicle de joves promeses catala-
nes programat pel Festival De Cajón! 
Aquesta nit, el torn és per a Iñaki, 
que una vegada més unirà classicis-
me i modernitat, acompanyat pel to-

caor Alberto Fernández, els cantaores 
Joaquín Gómez El Duende  i Miriam 
Vallejo, i la bailaora Raquel Alegría. 
El títol de l’espectacle: Encuentros. «Re-
sulta que torno a actuar després que 
m’operessin d’una hèrnia, de mane-
ra que suposarà el meu retrobament 
amb el públic i estic aterrit. No sé 
com respondrà el meu cos», admet.
 Aquest fill d’immigrants –la se-
va mare és de Jaén i el seu pare de 
Huelva– va néixer a Santa Colo-
ma de Gramenet fa 28 anys. Va co-
mençar en el flamenc com una afi-
ció. Als 16 anys es va posar a estudi-

ar ball a Barcelona, Madrid, Sevilla 
i Jerez. I no va trigar a sobresortir 
en els concursos: es va endur el pre-
mi d’Honor Carmen Amaya, acapa-
rant els sis guardons del certamen. 
«He après de molta gent, perquè vin-
guis o no d’una família d’artistes, 
per treure el que portes dins t’has de 
formar. Però les coses que trec perso-
nals són meves», subratlla. «Tant si 
agrada com si no, transmeto el que 
sento. I el que més m’agrada és quan 
em diuen que la gent se’n va conten-
ta», afegeix, esbossant un contagiós 
somriure. H
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33 El bailaor Iñaki Márquez, ahir, a la plaça de Tetuan de Barcelona.
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Va néixer fa 28 anys a santa Coloma de 
Gramenet  3Actua aquesta nit a l’Apo-
lo, dins del cicle joves promeses catala-
nes, programat per de Cajón! 3Té la se-
va pròpia escola de ball.

Iñaki Márquez

Zafón compon una 
banda sonora per 
al seu últim llibre 
LLIBREs 3 Carlos Ruiz Zafón, que 
té el piano entre les seves aficions, 
ha compost 17 temes com a banda 
sonora del seu llibre El joc de l’àngel. 
Les cançons estan dedicades als pro-
tagonistes, a escenaris barcelonins 
on es desenvolupa l’acció, com el 
Parc Güell, i a autors que l’han ins-
pirat com Charles Dickens. El 17 de 
març el disc es posarà a la venda jun-
tament amb una edició especial del 
llibre. 

Mira, Carreras
i Erra, finalistes
del premi Creixells
LLIBREs 3 Les novel·les El professor 
d’història, de Joan Francesc Mira, Ca-
misa de foc, d’Anna Carreras, i Des-
fent el nus del mocador, de Ramon Er-
ra, han estat proclamades finalistes 
del premi Creixells 2009 que atorga 
l’Ateneu Barcelonès a la millor novel-
la en català de l’any anterior. Aquest 
any el guanyador el decidiran els 
vots dels socis de l’Ateneu, que a par-
tir d’avui acull una exposició sobre 
cada una de les obres finalistes.
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