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IT Dansa bufa 15 
espelmes al Mercat
3La companyia celebra tres dècades amb tres muntatges

MARTA CERVERA 
BARCELONA 

It Dansa és una de les companyies 
de dansa de postgrau més famoses. 
Només té 15 anys, però la seva tra-
jectòria és espectacular. Ho demos-
traran a partir de demà amb tres es-

pectacles molt diferents al Mercat 
de les Flors. Amb ells, commemo-
ren el seu 15è aniversari. Les actu-
acions formen part del programa 
de festes del centenari de l’Institut 
del Teatre, al qual IT Dansa està uni-
da. «Sempre ens fixem primer en 

els ballarins que acaben l’Institut. 
Després, a partir de les places que 
queden lliures, fem audicions per 
a altres», explica Catherine Allard, 
exballarina belga del Neederlans 
Dans Theater que dirigeix el pro-
jecte des de la seva fundació. Inte-
gren IT Dansa 16 joves de diferents 
països. La companyia en renova ca-
da any la meitat. De la promoció ac-
tual, cinc dels vuit que se n’aniran 
a l’estiu ja han trobat feina en des-
tacats grups.
 Kamuyot, una espumosa i inten-
sa coreografia per a tots els públics 
d’Ohad Naharin, obrirà demà la 
festa d’IT Dansa. L’obra, en cartell 
fins diumenge, subverteix la rela-
ció clàssica entre públic i ballarins 
i es representa a la sala Maria Au-
rèlia Capmany amb la gent asse-
guda al voltant del linòleum. El 28 
d’abril, vigília del Dia Internaci-
onal de la Dansa, IT Dansa reuni-
rà 25 dels seus exballarins a Ex-It, 
una successió d’extractes de peces 
que han ballat des que van deixar 
IT Dansa, algunes firmades per exa-
lumnes. Serà una oportunitat per 
veure fins on han arribat i com evo-
lucionen.
 Finalment, del 2 al 5 de maig, 
IT Dansa presentarà quatre coreo-
grafies del seu repertori, totes molt 
diferents i creades per destacats co-
reògrafs: Cor perdut, de Nacho Du-
ato, amb música de Maria del Mar 
Bonet; Naked Thoughts, de Rafael Bo-
nachela, una injecció d’adrenali-
na pura; In memoriam, una impac-
tant peça de Sidi Larbi Cherkaoui, i 
WHIM Fractured Fairytale, d’Alex Ek-
man. «No disposàvem de temps ni 
de logística per fer res més», va aca-
bar dient Allard. H

UNA CitA Amb bALLAriNs d’Ahir i AvUi

33 Dos ballarins, a ‘Naked Thoughts’, de Rafael Bonnachela.
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J A l’última audició d’IT Dansa s’hi 
van presentar més de 250 
ballarins de diferents latituds. 
Haver passat per IT Dansa afegeix 
un plus al currículum ja que, tot i 
que no és una companyia 
professional, ha aconseguit un 
gran reconeixement a Europa i 
molts l’hi consideren. 

J «La disciplina i la il·lusió és la 
base de la meva feina, 
impossible de fer sense equip», 
destaca Catherine Allard. 
Malgrat les retallades, se les 
enginya per tirar endavant i 
mantenir alt el llistó de la 
qualitat. «No deixaré que retallin 
la meva il·lusió», afirma.
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