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El final desitjat pel
tríptic de l’IT Dansa
La jove companyia tanca la celebració amb un programa
amb peces de Duato, Bonachela, Larbi Cherkaoui i Ekam

T Dansa ja ha demostrat la seva neces-
sitat d’existència amb les dues primeres
accions del seu quinzè aniversari. Són

capaços d’abordar públics i co-
reografies ben dispars. Ho fan
amb un cos de ball versàtil, en-
tregat, amb unes coreografies
(pròpies o de préstec) que este-
nen línies per connectar amb el
públic d’avui. Les ganes
d’agradar són el seu principal
ingredient, al costat de l’entu-
siasme i de l’energia que con-
centra el seu moviment.

Bona prova de la versatilitat
és el programa que es presenta
aquesta setmana (fins diumen-
ge) al Mercat de les Flors. Cor
perdut (1989), el va estrenar la
companyia el 2002. Cor perdut
es tracta d’un pas a dos inspirat
en la cançó Bir Demet Yasemen,
en la versió catalana de Maria
del Mar Bonet: No serveix plo-
rar / no serveix morir / el desig és
més fort / fa tot sol el seu camí.
Aquest és el tercer treball que
Duato va coreografiar a partir
dels temes de Bonet, després de
Jardí tancat (1983) i Arenal
(1988), dues de les coreografies
més brillants del valencià.

Naked Thoughts, de Rafael
Bonachela, també forma part
del repertori d’IT Dansa des
del 2002. Va ser la primera
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creació de Bonachela per a una companyia
catalana i estava inspirada en les ciberpoe-
sies de l’artista Ainize Txopitea, amb una

composició original del músic
Ramon Balagué.
In memoriam és la peça de Sidi
Larbi Cherkaoui, estrenada
per l’IT Dansa al Grec del
2011. S’inspira en el vincle en-
tre realitat i memòria: la reali-
tat no és la memòria i la me-
mòria no és la realitat, però re-
muntar-se als records del pas-
sat ens ajuda a captar millor la
realitat del present. Les nostres
arrels són fortes com les d’un
arbre, que s’estén tan lluny
com les seves branques. Final-
ment, Whim Fractured Fairy-
tale d’Alex Ekman fa una
construcció a partir d’uns bo-
jos. El coreògraf confessa sen-
tir-se privilegiat per poder tre-
ballar “amb aquest grup de
gent amb un talent tan espe-
cial i tan treballador. Estan
afamats d’aprendre i donen
sempre el 100%. IT Dansa no
és només una gran oportuni-
tat perquè els joves ballarins es
desenvolupin com a artistes,
sinó també un lloc ideal per-
què el coreògraf se senti a gust
per experimentar. El desig per
l’art és allí. Ens ho hem passat
d’allò més bé creant aquest

musical negre”. L’obra es va estrenar al Grec
del 2007.

IT Dansa, que coincideix amb el cente-
nari de l’Institut del Teatre que l’acull, va
arrencar el seu aniversari amb un treball
que contagiava alegria: Kamuyot, que ja
s’havia pogut veure al Grec del 2012, va
oferir un altre cop la dansa desenfadada de
Naharín, que convidava a ballar els matei-
xos espectadors, quan no els mirava, còm-
plices, de fit a fit. Un joc que ajuda a cele-
brar un aniversari d’una companyia que no
vol deixar de ser propera ni a la realitat de
la dansa contemporània i neoclàssica ni

Ballarins,
pugeu a
l’escenari!
Catherina Allard va
convidar diumenge, en
la gala Ex-IT (antics
membres d’IT Dansa
ballaven en una gala
irrepetible), que
pugessin a l’escenari.
Després, també van
pujar històrics de la
producció, la formació,
la promoció... A
diferència del nou disc
dels Manel, l’èxit era
comprovar el pes i el
gruix de la vitalitat del
món de la dansa. La gala
va ser una celebració
contínua: amb peces
divertides o amables al
costat d’altres d’exigents.
Totes d’una energia
corprenedora. És com si
l’IT Dansa es revelés com
la companyia catalana,
que no existeix.

L
L’emoció,
continguda o a
raig, va ser el
predominant de
la gala Ex-IT
Dansa, el
diumenge

Text poètic
d’un quadre
desolador
És tot un encert recuperar un
text premiat amb el Marqués
de Bradomín el 1990
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l text de Pablo Ley, escrit a finals
dels vuitanta i que va guanyar el
premi Marqués de Bradomín el

1990, li agrada supurar imatges. Poètiques i
alhora brutes, desesperades, buides. Fa la
sensació de caminar pels límits, flirtejant
amb l’abisme. És un món d’uns atracadors
compulsius, perdedors, que expliquen les
seves penes en un refugi llardós, on la poli-
cia prefereix no posar-hi els peus si no és
estrictament indispensable. És allà on po-
den vomitar les seves tendres il·lusions, els
seus desitjos, i on confessen les seves debili-
tats, els seus errors de professionals del mal.
Són incapaços de fer un cop que els doni
l’oportunitat de sortir de tanta immundí-
cia. Els personatges s’expliquen amb unes

A imatges elevades, que contrasta amb el seu
posat malgirbat, la seva navalla automàtica
i la seva gana de Carpanta. Els agradaria
marxar, sortir del seu cau. Busquen el Mos-
cou de Txèkhov, però sense la vitalitat im-
prescindible. Tenen un parlar abduït pel
temps, recorden per la seva actitud els ac-
tors de La Zaranda (que, per cert, acaben
de ser premiats merescudament amb un
Sebastià Guasch per El régimen del pienso,
estrenat a Temporada Alta).

Sobta veure com s’explica Carles Gila-
bert, que en l’anterior producció de la
companyia La Virgueria, 180° de cel, era un
noi enamorat d’una excompanya (que ha-
via passat per la presó sense que ell ho des-
cobreixi mai). Ara és el puntal de l’obra, el
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tampoc als espectadors a qui s’ofereix. A la
gala de diumenge passat, els duets van ser la
formació principal i es van moure entre la
dansa física de concepte fosc, amb una dra-
matúrgia que explorava l’abús o l’oblit i,
paradoxalment, amb altres peces volguda-
ment festives. El fragment de Rússia, de La
Veronal, va aixecar la rialla oberta amb una
coreografia molt a prop dels dibuixos ani-
mats més surrealistes. L’emoció, contingu-
da o a raig, va ser el predominant d’una ga-
la, en la qual no hi faltaria la implicació del
sector: L’IT Dansa ja no és una amenaça, si-
nó un company indispensable. ❋

Cap endins i
cap enfora. La
gala d’IT Dansa
va demostrar que
el treball de pont
de la formació a
la professionalitat
ja recull èxits.A
la foto, un instant
de ‘Flight’
JOSEP AZNAR

que aporta l’oralitat. L’escolta un com-
pany penjat, amb la mirada perduda, el
parlar amb llengua mig adormida. Com
més enfonsat en la misèria, major és el
somni d’escapar d’ella. L’entrada d’un
company, teòricament el més resolutiu, és
tota una entrada d’adrenalina al ritme, a
l’acció. Vagin on vagin estan condemnats
a no poder-se desempallegar de la ronya,
de la fortor, d’una presència que fa por a
la resta i que els impedeix trencar amb la
seva voràgine de perdició. En el seu cau,
tendres, generen una empatia impossible
quan les seves mirades calculen quina
bossa de mà d’àvia tindrà més recompen-
sa. En realitat, perdedors com són, mai els
serà suficient perquè no tenen demà. ❋

PAISAJE SIN CASAS
Pablo Ley
Direcció: 
Aleix Fauró
Intèrprets: 
Carles Gilabert,
Eduardo Telletxea,
Javier Beltrán
Data i lloc: Dijous, 25
d’abril (prorrogat
fins a l’11 de maig)
a l’Espai Lliure.

strenat a I+D
Eòlia, fa estada a
l’Aixopluc del Teatre
Lliure fins dissabte.

E

Catalunya vist per poetes de casa
scar Intente ja va fer un primer espectacle Ca

lluny ReDeu, en què feia un repàs dels poemes dels
poetes de casa que reflexionaven sobre la seva
terra. Més tard, va abordar Una idea d’Europa tot
mirant de vincular la realitat catalana a l’europea.
Ara, a Hem escollit torna a escoltar la veu dels
poetes catalans que reflexionen sobre Catalunya.
Poetes com ara Jacint Verdaguer, Joan Maragall,
Ignasi Iglesias, Josep Carner, Agustí Bartra, Víctor
Balaguer, Salvador Espriu, Pere Quart i Enric
Cassasses coincideixen que opten per Catalunya.
Amb totes les contradiccions, hagudes i per haver.

HEM ESCOLLIT
Òscar Intente
Autoria i direcció: Òscar Intente
Lloc i dia: El Rei de la màgia. Tots els dimecres del mes
de maig, a partir de les 8 del vespre.

Set ‘encontros’ al Maldà
oaquim Armengol i Joan Casas són els agitadors

d’unes trobades de personatges singulars. Costa és
un autor portuguès contemporani que provoca la
trobada fictícies de personatges històrics. Cada
trobada ajunta tres personalitats. Diumenge, per
exemple, se citen en una conversa informal
Rasputin, Chaplin i Cervantes.

7 ENCONTROS
D’Helder Costa
Traducció: Ramon Minguillon
Direcció: Sílvia Ferrando
Intèrprets: Pep Tosar (Rasputin), Oriol Genís (Chaplin)
Xavier Albertí (Cervantes)
Lloc i dia: Al Maldà, els set pròxims diumenges, fins al
16 de juny. A 2/4 de 10 del vespre.

Joc de revista per a tothom
implicissimus és la primera revista musical

infantil i familiar. Endinsa el públic en un univers
particular, on la dansa, en les seves diferents
vessants (clàssic, contemporani, jazz-modern,
claqué, music hall…), s’uneix amb el teatre, els
titelles o l’acrobàcia, en un divertiment ple de
ritme, llum, fantasia, imaginació i color. Un còctel
divertidíssim on tot és possible, que descobreix un
món nou als més petits en un homenatge als temps
dels teatres de fusta i els decorats de paper pintat.

SIMPLICÍSSIMUS
Cia Roberto G. Alonso
Intèrprets: Cristina Miralles, Raúl Heras, Toni Luque i
Beatriz Torralvo.

Lloc i dia: Sant Andreu Teatre (SAT!). Els dies 4, 11 i 18
a 2/4 de 6 de la tarda. Els dies 5, 12 i 19 a les 12 del
migdia i a 2/4 de 6 de la tarda.
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‘NUREMBERG’
Biennal Uruguai-
Catalunya

n text de
Santiago
Sanguinetti,
dramaturg,
director i actor, un
dels noms més
destacats de
l’escena
uruguaiana actual.
Les seves obres
han estat
premiades en
diverses ocasions
(Premio Anual de
Literatura del
MEC 2007, 2008,
2011; Intendencia
de Montevideo
2006, 2007, 2008).
Va intervenir a
l’Obrador d’Estiu
de Beckett el 2011.
Lloc i dia: Teatre
Joventut de
l’Hospitalet. Avui
(21.00 h) i
diumenge (19.00 h).
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‘Simplicíssimus’ es va estrenar a Igualada./ X.M.


