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1. Trajectòria d’IT DANSA
IT Dansa és un projecte pedagògic creat per l'Institut del Teatre de la Diputació de
Barcelona per facilitar als graduats en dansa un marc per a la pràctica professional.
Aquest curs de dos anys de durada, permet a 16 ballarins-alumnes, seleccionats
mitjançant audició 1 , completar la seva formació amb coreografies 2 de destacats
artistes i amb un programa d’actuacions al circuit teatral.

1

Audició: prova de coneixements i qualitats -davant d’experts-, per a accedir a una companyia de dansa,
a una escola,...
2
Coreografia: conjunt de moviments que formen una peça, harmonitzats amb la música i altres elements
de l'espectacle.

3

La direcció artística d’IT Dansa és a càrrec de Catherine Allard, formada com a
ballarina al Nederlands Dans Theater i a la Compañía Nacional de Danza. La formació
ha estrenat una trentena de coreografies tant de joves com de reconeguts creadors,
aconseguint un repertori3 molt divers que demostra que la dansa contemporània viu un
moment creatiu apassionant, amb una redefinició constant dels seus codis expressius i
un enriquidor apropament a altres llenguatges artístics.
Entre les grans figures de la coreografia que han format part del repertori de la
companyia, podem esmentar noms com Jirí Kylián, Ohad Naharin, Rui Horta, Nacho
Duato, Ramon Oller, Montse Sánchez i Ramon Baeza o Toni Mira. Pel que fa als joves
talents que IT Dansa ha difós al nostre país, destaquen Petr Zuska, Jo Stromgren,
Stijn Celis, Uri Ivgi, Alex Ekman, Gustavo Ramírez o Rafael Bonachela.
Durant aquests anys de trajectòria, IT Dansa ha aconseguit un important
reconeixement, tant de crítica com de públic, alhora que la majoria dels seus
components, una vegada finalitzat el seu període de formació, han estat contractats
per destacades companyies europees de dansa. Destaquem algunes formacions que
tenen entre les seves files a exballarins d’IT Dansa: Gelabert/Azzopardi (Espanya), La
Veronal (Espanya), Companyia Nacional de Danza (Espanya), Ballet de la Generalitat
de València (Espanya), National Dance Company Wales (Gal.les) Nederlands Dans
Theater (Holanda), Batsheva Ensemble (Israel), Companhia do Bailado (Portugal),
Cullberg Ballet (Suècia), Carte Blanche (Suècia), Scapino Ballet Rotterdam (Holanda),
Baltik Dance Theatre (Polònia) Ballettmainz (Alemania), Theater Am Gärtnerplatz
(Alemania), Gotenburg Ballet (Suècia), Danish Dance Theater (Copenhague), Sasha
Waltz & Guests (Alemanya), la Compagnia Zappalà Danza (Itàlia) o Zero Visibility
(Noruega).

3

Repertori: conjunt de coreografies.
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Des de la seva fundació, ha ofert més de 300 actuacions en diversos escenaris de
Catalunya, Espanya i Europa, a més de participar en prestigiosos festivals com el

Maiatza Dantzan del País Basc (1998), el Festival d’Estiu de Barcelona Grec (edicions
de 1998, 1999, 2000, 2001, 2003, 2006, 2007, 2009, 2011, 2012 i 2015), el Festival de
Itálica de Sevilla (1998), el Festival de Otoño de Madrid (1998), el Holland Dance
Festival (1999 i 2009), el Festival Internacional de Segovia (1999), Dansa València
(2000 i 2006), Madrid en Danza (2000 i 2006), el Sitges Teatre Internacional (2003) o
el Festival de Bielefeld (Alemanya, 2003).
Una de les fites de la companyia és la bona acollida obtinguda per les coproduccions
realitzades el 2001 i 2005 amb el Teatre Nacional de Catalunya. La primera
collaboració, amb deu dies de funció, va situar l’espectacle d’IT Dansa com el segon
amb major afluència de públic d’aquella temporada al TNC (90,56%). Aquesta
coproducció, en què es presentava l’espectacle titulat Paisatges, programat inicialment
per a dotze dies, va ser prorrogat quatre dies més arran de l’èxit de públic obtingut.
El reconeixement al treball d’IT Dansa també s’ha materialitzat en forma de premis. El
2001, Catherine Allard va ser guardonada pel Departament de Cultura de la
Generalitat de Catalunya amb el Premi Nacional de Cultura en l’apartat de dansa en
reconeixement a la seva trajectòria artística i professional, i per la seva tasca de
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formació de ballarins i difusió de la dansa. Més recentment, Paisatges va obtenir el
premi Butaca 2005 al millor espectacle de dansa.
En l’edició del Festival Grec 2007 es van estrenar dues peces especialment
concebudes per a IT Dansa: WHIM – Fractured Fairytale, del jove talent suec Alex
Ekman, i Naked Thoughts, del català establert a Londres, Rafael Bonachela.

Al maig de 2008, IT Dansa va presentar en coproducció amb el Mercat de les Flors
dues noves coreografies: Cara B, de Nora Sitges-Sardà, primera coreografia per a IT
Dansa d’aquesta ballarina barcelonina sorgida de la primera promoció del postgrau; i
En busca de, tercera coreografia per a IT Dansa de l’alacantí Gustavo Ramírez, format
al Conservatori Professional de Dansa de l’Institut del Teatre. L’espectacle porta per
nom Mosaic mediterrani i presenta la música en directe de Maria del Mar Bonet a Jardí
tancat creada per Nacho Duato l’any 1983. Completa el programa la coreografia,
Naked Thoughts, de Rafael Bonachela, estrenada al Grec’07.
Al juliol de 2009, dins del Festival de Barcelona Grec, IT Dansa va presentar al Mercat
de les Flors Sechs Tänze de Jirí Kylián i va estrenar I like five del belga Stijn Celis i en
coproducció amb el Gran Teatre del Liceu i el Festival Grec’11 Minus 16 d’Ohad
Naharin, el coreògraf israelià més prestigiós i influent.
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El març 2010 IT Dansa va presentar al Gran Teatre del Liceu dins la temporada 20092010 les coreografies Sechs Tänze, de Jirí Kylián i Minus 16 d’Ohad Naharin.

L’abril de 2011 al Liceu es van reposar ambdues coreografies i al maig es va estrenar,
dins del programa Petit Liceu, Petruixka amb música d’Igor Stravinsky, direcció
d’escena de Marc Hervàs i coreografia de Catherine Allard.

Al juliol de 2011 IT Dansa va actuar per primer cop a l'amfiteatre Grec, dins del festival
de Barcelona Grec, amb la reposició de les coreografies, Naked Thoughts i Minus 16 i
l'estrena d’ In memoriam (duet), coreografia de Sidi Larbi Cherkaoui, amb música d’A
Filetta.

Petruixka es va tornar a programar a l’octubre de 2011 i al gener de 2012 al Liceu,
mentre que Sechs Tänze i Minus 16 es van veure de nou a l’Auditori de Cornellà, el
gener de 2012. A l’abril i al maig de 2012 IT Dansa va presentar les coreografies del
programa del Grec'11 amb una gira de funcions al Teatre Municipal de Girona, al
Teatre Principal de Vilanova i la Geltrú, al Teatre La Sala d'Argentona i al Teatre
Fortuny de Reus.
Al juliol de 2012 IT Dansa va formar part de nou de la programació del Festival Grec
de Barcelona, presentant la coreografia Kamuyot d’Ohad Naharin per primer cop a
l’Estat Espanyol, en diferents funcions a diversos espais de la ciutat.
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Al febrer i l’abril de 2013, IT Dansa va participar activament en celebracions del
Centenari de l'Institut del Teatre. El Mercat de les Flors va organitzar un programa
doble amb funcions de Kamuyot i la posada en escena de la coreografia Cor Perdut de
Nacho Duato, Naked Thoughts de Rafael Bonachela, In Memoriam, de Sidi Larbi
Cherkaoui i WHIM Fractured Fairytale d’Alex Ekman. També coincidint amb el 15
aniversari de la Companyia, el Mercat de les Flors va acollir EX_IT, una mostra de
diverses coreografies d’antics ballarins de la companyia que actualment ballen arreu
del món.

Durant les temporades 2013 i 2014 del Teatre del Liceu, dins el programa Petit Liceu,
IT Dansa va presentar de nou Petruixka.
Al llarg de la seva trajectòria, la companyia IT Dansa ha collaborat, anualment, amb
els projectes educatius TOT DANSA i DANSA ARA, promoguts per l’Ajuntament de
Barcelona, mitjançant l'Institut Municipal d'Educació de Barcelona. Aquestes iniciatives
tenen com a objectiu que els alumnes de primària i secundària aprenguin a expressarse a través del cos i desenvolupin el treball en equip. Aquest caràcter pedagògic i
d’introducció dels més joves al món de la dansa, també és la base en les funcions al
Petit Liceu, citades anteriorment.
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Durant el primer trimestre de 2015 va tenir lloc una gira per França, Suïssa i
Luxemburg, en la que la Jove Companyia va presentar les coreografies: Un Ballo de
Jirí Kylián i Minus 16 d’Ohad Naharin
A l’estiu de 2015 es va estrenar Aquilles o l’estupor, una nova producció al Grec –
Festival de Barcelona amb dramatúrgia i direcció d'Albert Mestres, en la que la
companyia collaborava interpretant les coreografies d'Ina Christel Johannessen. Al
desembre de 2015 IT Dansa va actuar novament al Gran Teatre del Liceu de
Barcelona, en els cicles Petit Liceu familiar i Petit Liceu escolar, interpretant les
coreografies Un Ballo, de Jirí Kylián i Minus 16, d'Ohad Naharin.

Al 2017, tant a la gira europea com en la temporada al Gran Teatre del Liceu, IT
Dansa recupera tres peces del seu repertori: Naked Thoughts de Rafael Bonachela,
Sechs Tänze, de Jirí Kylián i WHIM Fractured Fairytale, d’Alex Ekman.
Al llarg del 2018, IT Dansa commemora els 20 anys de la primera actuació de la
companyia, i ho fa estrenant al Festival Grec de Barcelona dues coreografies noves:
The Prom, de Lorena Nogal, exballarina d’IT Dansa, i Kaash, d’Akram Khan. El
repertori es va completar amb Naked Thoughts, de Rafael Bonachela.
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2. Fitxa artística-tècnica

Direcció artística

Catherine Allard

Intèrprets:

Tanit Cobas, Felix Deepen, Andrea Martín,
Francesc Nello, Celia Sandoya, Nils Enric
Taugbol, Luke James Watson, Ange
Clementine, Ioar Labat Bernio, Venetia Jia Yee
Lim, Alexander López, Esther López, Jaume
Luque, Gaizka Morales, Elisabet Morera i Merel
Van Heeswijk.
Alumnes en pràctiques: Mariona Borrell i Aleix
Labara.

Repetidores

Nora Sitges-Sardà i Mathilde van de
Meerendonk.

Professors de clàssic

Rodolfo Castellanos i Ingve Grove.

Professora de contemporani

Maxima Iannarelli.

Professor d’interpretació

Ferran Audí.

Assistents coreografies

Lali Ayguadé, Lorena Nogal i Nicola Monaco.

Vestuari

Sorne Blasi.

Pianista

Carlos Silva.

Coordinació tècnica

Carlos Rueda.

Disseny del logotip

América Sánchez.

Administració

Equip d’ administració i serveis de l’ Institut del
Teatre.

Producció

Equip de producció de l’Institut del Teatre.
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3. Premsa IT DANSA
(aparicions destacades)
TELEVISIÓ
IT Dansa celebra els seus 20 anys amb tres coreografies per al Festival Grec
Juliol de 2018. Programa Àrtic Btv
https://beteve.cat/artic/it-dansa-celebra-els-seus-20-anys-amb-tres-coreografies-per-alfestival-grec/
Deu anys d’IT Dansa
Nydia. Canal 33 http://www.tv3.cat/videos/486479
IT Dansa noves coreografies Telenotícies
http://www.tv3.cat/videos/4538796/IT-Dansa-nous-espectacles
IT Dansa
Ànima. Canal 33
http://www.tv3.cat/videos/4310251/IT-Dansa
IT Dansa al Petit Liceu
Info K. Canal K3
http://www.tv3.cat/videos/3910470/Dansa-al-Petit-Liceu
PREMSA
IT Dansa bufa 15 espelmes al Mercat, El Periódico de Catalunya, 17 d’abril de 2013.
Autor: Marta Cervera. Hemeroteca de l’IT
Triple programa per celebrar l'èxit del projecte IT Dansa, Ara, 18 d’abril de 2013.
Autor: Serra Laura. Hemeroteca de l’IT
IT Dansa baila su 15 aniversario, El País, 18 d’abril de 2013. Autor: Carmen del Val.
Hemeroteca de l’IT
Factoria IT Dansa, El Punt Avui, 28 d’abril de 2013. Autor: Jordi Bordes. Hemeroteca
de l’IT
El final desitjat pel tríptic de l'IT Dansa, El Punt Avui, 3 de maig de 2013. Autor:
Jordi Bordes. Hemeroteca de l’IT
IT Dansa trepitja amb força al Liceu, Núvol, 2 de febrer de 2017. Autor: Esther
Guntín. https://www.nuvol.com/critica/it-dansa-trepitja-amb-forca-el-liceu/ http://hdl.handle.net/20.500.12268/52189
IT Dansa, de estreno en el Mercat de les Flors, El Periódico, 28 de juliol de 2018
https://www.elperiodico.com/es/ocio-y-cultura/20180728/it-dansa-baila-kaash-akramkahn-mercat-de-les-flors-6966312
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4. Entrevista a CATHERINE ALLARD

“Els creadors som els responsables de si hi ha o
no públic de dansa”, Catherine Allard, directora de la jove
companyia IT Dansa
Entrem a l’estudi de l’Institut del Teatre. La
companyia assaja amb Lali Ayguadé, que
va ser ballarina a Kaash, una de les tres
peces del programa dels vint anys de la
companyia. Catherine Allard (Bèlgica,
1960), directora d’IT Dansa, mostra un gran
somriure de satisfacció: “en una setmana
han après tota la coreografia!”. M’assenyala
una noia i un noi: han fet audició per passar
a formar part de dos grans companyies
internacionals. Es respira orgull per la feina
feta.

Quan va començar, IT Dansa era un centre de formació, oi?
Sí, el pas entre l’escola i la professió. Més de 150 ballarins d’entre 19 i 23 anys en
tot aquest temps. A la resta d’Europa és un model molt conegut. Aquí continua
sent una novetat, 20 anys després. És una companyia de formació. Un ballarí
sempre ha d’instruir-se. Després dels estudis de Conservatori cal una pràctica
professional escènica amb un ritme diferent, en un entorn no tan protegit, tot i que
amb un seguiment molt clar, per ajudar-los a trobar el seu camí. Han d’agafar
responsabilitat d’artista.
Com és el sistema de formació i de feina durant aquest temps?
Parlem molt individualment. Intentem estar atents a les necessitats: els de segon
any tenen l’incentiu d’ajudar els nous. La dinàmica es reprodueix: al setembre,
l’adaptació; després preparació de la gira durant dos o tres mesos; fem residència
a Terrassa i comencem a actuar: enguany especialment a França. A Espanya,
curiosament, ens costa força. Treballen com a grup, però són la suma de qualitats
individuals. Conformen un cor en permanent transformació. És important la bona
harmonia. Cada any és diferent. Pensa que canvia la meitat de la companyia.
Potser hauríem d’allargar a un tercer any_
Pensar en IT Dansa és pensar en un espai ideal per a la creació de nou
públic?
Per a la gent més jove, girar amb Kamuyot d’Ohad Naharin va ser una decisió molt
encertada. És una peça que facilita la connexió. Però tot ha anat molt lent. IT
Dansa va ser un projecte polèmic. Les coses noves costen. Dins de l’Institut del
Teatre encara es respira una mica la separació entre tradició clàssica i
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contemporània. Jo ho tinc clar! Busco qualitat. És una mentalitat que no s’ha
superat encara a l’escola: hi afegiria el flamenc i l’espanyola a la formació
obligatòria. Pensa en l’English National Ballet. Amb la Tamara Rojo. Una de les
companyies més clàssiques que puguem imaginar. Doncs bé: treballen ara amb
Akram Khan per a la nova Giselle.
Tu tenies al cap fer aquesta continuïtat entre la dansa clàssica i la
contemporània?
Jo venia d’aquesta tradició! Jo demano als coreògrafs ganes de treballar amb
ballarins joves, amb generositat en la transmissió. De tècnica, quanta més en tens,
més la pots utilitzar com a eina d’expressió. Però treballem molt la interpretació.
No puc concebre algú que balla sense saber la intenció del seu gest. Has de
sentir-ho. Ets ballarí, però primer ets intèrpret. Has de passar un treball, una
coreografia, un lament del coreògraf: has d’entendre l’esperit i l’estil que vol. La
dansa se sent, com diu la Pina Bausch.
Com es treballa amb gent tant jove?
No vull perdre el nord. Cap queixa de l’estil “abans era diferent”. Però hi ha coses a
les quals no vull renunciar. Tot ha canviat en 20 anys. La primera promoció era tot
passió. Ara tenen molts més estímuls. I prima anar ràpid. Els he de recordar que
les coses necessiten temps de processament. Tenen molta informació, massa. I en
dansa hem d’anar poc a poc. Per mi falta base, més consciència del cos. Abans
tenies les diferents tècniques: Graham, Lemon, Horton, Cunningham_ eren molt
clares les diferències. Ara cadascú ensenya el que sap fer. Falta aprofundiment.
Com veus la idea de constituir una “companyia nacional”?
Es necessiten molts diners. Els ballarins s’escapen perquè aquí no tenen un espai
on poder desenvolupar-se. Ara hi ha petits nuclis: el Graner, la Hiroshima, el Cesc
Casadesús ha fet molt bona feina al Mercat. S’ha fet un teixit. Hi ha més públic
encuriosit. Tot i que som els creadors els màxims responsables de si hi ha públic o
no! Hi ha bons ballarins: la Nora Sitges, per exemple, és de la primera promoció i
actualment és repetidora de la companyia. Ocupa l’espai per jubilació de la
Guillermina Coll.
Parlem de la proposta de l’IT al Grec d’enguany, en què consisteix?
Hem incorporat al repertori la peça d’Akram Khan que estan assajant ara. Una idea
del Cesc, perquè enguany el Festival se centra en l’Àsia. Ha vingut també aquests
dies Nicola Monaco, que també ha treballat amb ells. Una feina d’execució
repetitiva d’un moviment que s’ha d’entendre d’on prové: el coreògraf té família
bengalí i aquest to es palpa a Kaash. També és un producció nova l’encàrrec que
hem fet a Lorena Nogal: The Prom, exballarina de l’IT Dansa i un dels noms
centrals de la companyia La Veronal. M’agrada aquest moviment un pèl absurd
que defensa. És un risc: té experiència, penso que vol anar més enllà. És una
aposta. La primera peça de la nit pertany al repertori i és de Rafael Bonachela:
Naked Thoughts.
Entrevista realitzada per Jordi Sora /@escenadememoria i publicada a la revista
Godot.
Mercat de les Flors. 19 i 20 de juliol.
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5. Biografia CATHERINE ALLARD
Directora Artística d’IT Dansa
Nascuda a Brusselles al 1960, va cursar estudis de dansa clàssica en aquesta ciutat
amb Carmen Roche i Víctor Ullate. Al 1978 va ingressar a l’Escola d’Arts Escèniques
Mudra, de Maurice Béjart, on va treballar la dansa clàssica amb els professors José
Parés i Azari Plissetski, i la contemporània amb els professors Lydia Azzopardi i Flora
Cushman, entre d’altres.
El seu primer contracte professional el va signar al 1980 amb el Junior Ballet del
Nederlands Dans Theater, i dos anys més tard va ingressar al Nederlands Dans Theater.
En aquests anys, a més de ballar la majoria de les creacions de Jiri Kylián, director de la
companyia, va treballar també amb altres coreògrafs com Billy Forsythe, Christopher
Bruce, Ohad Naharin, Mats Ek, Nils Cristie, Hans Van Manen, Daniel Larrieu y Nacho
Duato. Va ser en aquest moment quan es va iniciar la seva relació amb Duato, ballant
totes les coreografies creades per al NDT i formant parella de ball.
Per la seva interpretació en papers estellars de Bolero i Arenal de Nacho Duato, va
rebre al 1988 el premi holandès Zilveren Theater Dans Prijis. Al setembre de 1990 va
ingressar a la Compañía Nacional de Danza com a ballarina principal. Al maig de 1991
va ballar en el festival de Jerusalem com artista convidada en la Bathseva Dance
Company en la coreografia Tabula Rasa i Queens of Golub, del seu director Ohad
Naharin. L’inici de les seves pròpies creacions coreogràfiques van ser les peces Elle et
Aile (1995) i Poco a Poco (1996) per als tallers de la Compañía Nacional de Danza i En
forme de soi (1999) per a IT Dansa. Al 1996 va recrear per al Grand Ballet Canadien i el
Grand Ballet de Genève, el pas a dos de Cor Perdut de Nacho Duato. A Barcelona va
realitzar la seva darrera actuació amb la Compañía Nacional de Danza en el festival
Grec 96, per començar una nova etapa professional amb la proposta de la Diputació de
Barcelona d’encarregar-se de la direcció artística d’IT Dansa Jove Companyia de l’Institut
del Teatre. Al desembre de 1996 va assumir el nou repte, treball que simultanieja amb la
seva carrera com a ballarina.
L’any 2001 va obtenir el Premi Nacional de dansa, atorgat pel Departament de Cultura
de la Generalitat de Catalunya. El 2003 va crear el duet Eia Mater, un petit estudi sobre
la Muixeranga del Gemessí, que va ser estrenat dins de l’espectacle Maredansa a la Fira
d’Espectacles d’Arrel Tradicional de Manresa i enregistrat a Santa Maria del Mar per al
programa Nydia de Televisió de Catalunya.
Al 2005 va treballar amb la pintora britànica Nicole Gagnum en un projecte de vídeo
dansa i al 2006 amb el pintor Frederic Amat al curtmetratge Danse noire. Al març de
2008 tornà a ballar en el Festival de Música Sacra (Cuenca) a l'òpera Els set pecats
mortals de Bertolt Brech, dirigida pel pintor Frederic Amat, i a l'agost de 2008 participà en
un espectacle amb Ute Lemper al Festival d'Estiu de Portaferrada (Girona). Al 2009 va
treballar amb Albert Sans en un projecte sobre el contrapàs llarg, iniciativa conjunta de la
Fira Mediterrània de Manresa, el Mercat de les Flors de Barcelona i l'Institut del Teatre.
En 2012, Catherine Allard participa en el projecte Identities, format por cinc ballarines que
tenen en comú el tenir més de cinquanta anys i residir fora dels seus països d’origen i
que compten amb gran trajectòria i reconeixement professional a nivell internacional.
Aquest muntatge busca assolir mitjans de comunicació fora dels processos habituals per
a poder transmetre idees.
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Finalment, el gener de 2014, en el marc de la celebració dels actes de
Tricentenari, commemoració dels fets de 1714, va dirigir i coreografiar l’espectacle
“Passacalles” que va presentar a la Seu Vella de Lleida.
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6. Descripció del programa
Kaash de AKRAM KHAN
Coreografia: Akram Khan
Música: Nitin Sawhney
Disseny de l'escenografia: Anish Kapoor
Disseny de la illuminació: Aideen Malone
Ajudantia de la illuminació: Peter Swikker
Disseny del vestuari: Kimie Nakano
Confecció del vestuari: Paca Naharro
Ajudantia de coreografia: Lali Ayguadé Farro, Nicola Monaco
Fotografia: Frank Thibault
Durada: 25 minuts
IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII..IIIIII
IT Dansa presenta una coreografia d'un referent fonamental de la dansa
contemporània europea amb arrels a l'Índia. Es tracta de Kaash, una peça creada
per Akram Khan que constitueix un espectacle de dansa pura, amb música de Nitin
Sawhney basada en percussions de caràcter tribal que ens trasllada a una Índia
energètica i salvatge.
L’Akram Khan Company va estrenar la peça l’any 2002 a la Maison des Arts, a
Créteil (França). IT Dansa va representar per primera vegada l’espectacle al
Festival Grec 2018. La coreògrafa i ballarina Lali Ayguadé i el ballarí Nicola
Monaco, els quals van ballar aquesta peça amb la companyia d'Akram Khan, han
estat els encarregats de transmetre la seva experiència a la companyia en la
posada en escena de la coreografia.
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The Prom de LORENA NOGAL
Coreografia: Lorena Nogal
Música: collage musical dels anys vuitanta
Composició musical: Manuel Rodríguez
Disseny de l’escenografia: Lorena Nogal
Disseny de la illuminació: Víctor Cuenca
Disseny del vestuari: Manuel Rodríguez, Lorena Nogal
Fotografia: Frank Thibault
Durada: 20 minuts
....................................................................................................................................
Lorena Nogal s’estrena com a creadora a IT Dansa amb aquesta peça que cobra
vida sobre un collage musical dels anys vuitanta. Els ballarins i ballarines ens
sorprendran amb una peça molt especial, creada a mida per a la jove companyia
de l’Institut del Teatre. Lorena Nogal, qui es va formar a l’Institut del Teatre i també
a la companyia IT Dansa, torna ara a la que va ser casa seva com a jove
coreògrafa, fent gala de la seva intensa creativitat.
Des del 2008 Lorena Nogal forma part de l'equip artístic de La Veronal, al costat de
Marcos Morau, com a assistent de coreografia i com a ballarina principal. Com a
ballarina també ha estat en companyies reconegudes com Gelabert-Azzopardi,
Lanònima Imperial i Plan B Dansa. A més, com a coreògrafa ha obtingut diversos
premis en certàmens coreogràfics nacionals. Al 2016 va ser guardonada com a
millor intèrpret femenina en els premis de la crítica de Catalunya i també va ser
finalista al Premi de Dansa de l’Institut del Teatre.
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Whim Fractured Fairytale de ALEX EKMAN
Coreografia: Alexander Ekman
Música: Antonio Vivaldi (Les quatre estacions: L’hivern), Edmundo Ros (Bolero) i
Nina Simone (My baby just cares for me)
Disseny de la illuminació: Alex Kurth
Disseny del vestuari: Alexander Ekman
Fotografia: Ros Ribas
Durada: 25 minuts
IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII..IIIIII
Whim és una peça sobre com, externament, hem de mantenir el seny, fins i tot
quan ens estem tornant bojos per dins. Alexander Ekman convida a fer un viatge
per les emocions humanes mitjançant una diversitat de situacions inspirades en la
vida. Els ballarins i ballarines experimenten felicitat, tristesa, nerviosisme, estrès,
preocupació, disgust o enfuriment, en un viatge emocional que ens recorda el que
podria ser un dia, un any o tota una vida. La peça es va estrenar al Festival de
Barcelona Grec 2007.
Alexander Ekman va crear Whim en els seus inicis com a coreògraf, una peça que
va concebre especialment per a IT Dansa i que el va fer debutar amb èxit. Des
d’aleshores, els seus treballs han estat representats per companyies d’arreu del
món com el Netherlands Dans Theater, el Ballet L’Opera du Rhin, el Bern Ballet, el
Ballet Junior de Ginebra, la Iceland Dance Company o el Göteborg Ballet, entre
d’altres. Les seves coreografies destaquen pel seu ritme ràpid, l’humor enginyós,
la innovació en el tractament de temes comuns i les transicions intelligents. Amb
tot, són treballs que sorprenen i transformen el públic per la seva originalitat i
innovació.
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7. Biografia AKRAM KAHN
Londres, 1974. Akram Khan és
avui un dels ballarins i
coreògrafs més cèlebres i
respectables. En poc més de 18
anys ha creat un treball que ha
contribuït significativament a les
arts al Regne Unit i l'estranger.
La seva reputació s'ha basat en
l'èxit de produccions
imaginatives, altament
accessibles i rellevants, com ara
Until the Lions, Kaash, iTMOi (in
the mind of igor), DESH, Vertical
Road, Gnosis and zero degrees.
Un collaborador instintiu i natural, Khan ha estat un imant per a artistes d'altres
cultures i disciplines. Els seus collaboradors anteriors inclouen el Ballet Nacional
de Xina, l'actriu Juliette Binoche, la ballarina Sylvie Guillem, coreògrafs / ballarins
Sidi Larbi Cherkaoui i Israel Galván, la cantant Kylie Minogue, els artistes visuals
Anish Kapoor, Antony Gormley i Tim Yip, l'escriptor Hanif Kureishi i els compositors
Steve Reich , Nitin Sawhney, Jocelyn Pook i Ben Frost.
L'obra de Khan es reconeix com un moviment profund, en el qual la seva narració
amb intelligència artesanal esdevé íntima i èpica. Descrit pel Financial Times com
a artista "que parla tremendament de coses enormes", destaca la seva carrera
professional en la creació d'una secció de la Cerimònia d'Obertura dels Jocs
Olímpics de Londres 2012 que va ser rebuda amb aclamació unànime.
Com a coreògraf, Khan ha desenvolupat una estreta collaboració amb el English
Nationa Ballet i la seva Directora Artística, Tamara Rojo. Va crear la peça curta
Dust, part del programa Lest We Forget, que va donar lloc a una invitació a crear la
seva pròpia versió aclamada per la crítica de l'emblemàtic ballet romàntic Giselle.
Khan ha rebut nombrosos premis al llarg de la seva carrera, incloent el Premi
Laurence Olivier, el Premi Bessie (premi New York Dance and Performance
Award), el prestigiós Premi Distinguished Artist per l'Associació ISPA (International
Society for the Performing Arts), Fred i Adele Astaire Award, el Premi Herald
Archangel al Festival Internacional d'Edimburg, el South Arts Sky Arts Award i els
sis Premis Nacionals de Dansa de Circle Crítics. Khan va ser guardonat amb un
MBE (Most Excellent Order of the British Empire) pels seus serveis per a la dansa
l’any 2005. És també un Graduat Honorari de la Universitat de Londres, així com
de les Universitats Roehampton i De Montfort, i un membre honorari de Trinity
Laban.
Khan és artista associat del Sadler's Wells, Londres i Curve, Leicester.
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8. Entrevista a AKRAM KHAN
THE GUARDIAN 29/03/18- Chris Wiegand
https://www.theguardian.com/stage/2018/mar/29/akram-khan-xenos-inpictures?CMP=share_btn_link

I'm fighting time': Akram Khan on his last full solo, Xenos – in
pictures
In his new show, Akram Khan will give his final performances as a dancer in
a full-length piece. He explains how he merged the Prometheus myth with the
tale of a shell-shocked colonial soldier
There’s an African proverb that goes like this: until the lions have their say, the
hunters will always tell the story. It is the victors who write history. But as the west
has mostly written history, some stories have gone untold: like the millions of
colonial soldiers who fought for Britain in the first world war.
Xenos is the story of an Indian colonial soldier. It started off with the idea of
Prometheus, who created mankind out of clay and mud.
Prometheus had the foresight to know that humans are doomed to destroy themselves
– and yet he still had hope in them. He stole fire to better humankind. I wanted to make
the Promethean myth relevant to a war that our great-grandparents lived. So the myth
was absorbed within the narrative of a soldier.
In my work, I need a character I can relate to – but also a character who can relate to
me. So we decided that this colonial soldier was a dancer who is thrown into the
trenches somewhere in Europe. Most of the piece takes place in a trench, at least in an
abstract sense.
I worked with my dramaturg, Ruth Little, and a writer, Jordan Tannahill. Jordan said the
more text you can get rid of the better. In Asian culture, our meanings are in our
actions not our words. British theatre is predominantly text-driven, though it’s changing
a lot now.
Ruth, Jordan and I agreed that the action of the story had to be told by the body not by
the words.
The designer Mirella Weingarten was amazing to work with. She created hell for me
and she was absolutely happy to do that. She said: “You need to struggle with the
elements.” I said, I’m struggling with the biggest element: my age! I’m fighting time.
On Xenos, I’m working again with Michael Hulls. He is the god of lighting for dance. He
created a unique aesthetic for dance.
When I discuss the work with Michael, I talk more about the lights and he talks more
about the dance. In the end, I’d say he uses 1% of what I talk about in lighting and I
use 1% of what he talks about in dance.
Xenos is my last full-length solo. I wanted to go back to classical dance, which is where
I started. Indian musicians sing while the audience comes in, and the opening scene is
a mini classical concert.
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Each piece I create is a three-year process. The first year is really about having an
idea and inviting collaborators. The second year is about meeting up regularly, talking
about the subject and collecting a lot of images, poetry, text and historical facts.
The third year is all about the movement. We spend two to four months in the studio
and a few weeks in a theatre. This time, we spent six weeks on stage – first at the
Grange in Hampshire and then in Athens.
We premiered Xenos in Athens in February. The show continues to change, but this
transformation now happens on the stage rather than in the studio.
Before going on stage I usually spend two and a half hours in my dressing room. I
meditate, which for me is sleeping, basically. It’s to silence my head and still my body.
Then I warm up in a specific way, which is meditation. Ten minutes before the show
starts, I go through a ritual of thinking: what can I say to cancel the performance? I am
terrified. But once I’m on stage I’m fine. It’s about getting from the dressing room to the
stage – I have a whole Greek drama going on in my head during that walk.
By the end of Xenos, clay is all over my body and earth lies across the stage. This last
scene is about rebirth. This capitalist way of living is going to finish. This way of
extracting from the Earth and not giving back? It will be the end of us. As a civilisation,
as a species, we have to live in a new way.
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9. Biografia LORENA NOGAL
Nascuda a Bacelona l’any
1984, Lorena Nogal es forma
com a ballarina a l'Institut del
Teatre de Barcelona, on es
gradua l’any 2005, i a la
companyia IT Dansa, on
treballa
el
repertori
de
coreògrafs
de
prestigi
internacional
com
Ohad
Naharin, Jirí Kilyán, Stijn Celis i
Nacho Duato entre d'altres.
Des de fa més de 10 anys
forma part activa de l'equip
artístic de La Veronal, treballant
colze amb colze amb Marcos
Morau com a assistent en la
coreografia
i
ballarina,
treballant
tant
a
les
coreografies pròpies de la
companyia com en les creacions externes: The Royal Danish Ballet, Beijing dance
teather, Göteborgsoperans danskompani, National dance company Wales,
Compañía Nacional de Dansa, Scapino Ballet, Carte Blanche, Norrdans, Skanes
Dansteater...
També ha treballat amb altres companyies reconegudes com Gelabert-Azzopardi,
Lanònima imperial i Compañía de danza Plan B. A més, com a coreògrafa ha creat
els seus propis treballs amb els quals ha obtingut premis en certàmens
coreogràfics nacionals. Entre els diversos reconeixements que ha rebut, va ser
guardonada com a millor intèrpret femenina en els Premis de la Crítica de
Catalunya 2016.
Al 2018, junt amb diversos companys de promoció de l’Institut del Teatre, entre els
quals hi ha Inma Asensio, Clàudia Bufau, Èlia López, Laia Duran, Anna Hierro o
Roberto Gómez, va engegar el projecte anomenat HOTEL collectiu escènic. Es
tracta d’una nova companyia de dansa catalana que neix amb la voluntat de
construir cruïlles que permetin habitar l’imaginari i el món d’altres artistes. Per ferho, conviden artistes de diferents disciplines escèniques a crear i a dirigir-los. La
formació es va estrenar al juny de 2018 amb dues peces breus a la Sala
Hiroshima.
Al 2018 va crear la seva última peça per IT Dansa, The Prom.
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10. Biografia ALEXANDER EKMAN

Suec, nascut l'any 1984. Es va formar a la
Royal Swedish Ballet School, 1994-2001.
Alexander va ballar al Royal Swedish
Ballet 2001-2002, al Nederlands Dans
Theater II (NDT II) 2002-2005 i al Cullberg
Ballet 2005-2006. Ha ballat pels
coreògrafs Jiří Kylián, Hans van Manen,
Nacho Duato, Johan Inger i Mats Ek, per
nomenar alguns.
Alexander ha coreografiat per a diferents
tallers a les companyies on ha ballat i
també ha estat convidat a coreografiar per
a altres companyies dels Països Baixos.
Va ser un dels tres ballarins del Ballet
Cullberg escollit per crear una obra, “An
Unknown Species?”, per a Cullberg
Växtverk 2006, un projecte en el qual el
Ballet Cullberg va realitzar obres d'alguns
dels ballarins de la companyia. A la tardor
del mateix any va crear “Flock Work” per a
NDT II.
L’any 2007 va coreografiar tres nous treballs per a la celebració dels 40 anys del
Ballet Cullberg.
Alexander Ekman va ser esmentat al Ballettanz 2006 com un jove coreògraf que
cal veure. El seu “The Swingle Sisters” va guanyar el segon premi al Concurs
Internacional de coreògrafs de Hannover el 2006, així com al premi de la crítica.
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11. Entrevistes ALEXANDER EKMAN
22 de febrer de 2016. Entrevista de Ben Neutzde per a Daily Review

ALEXANDER EKMAN: THE DANCE WORLD NEEDS TO CHANGE
https://dailyreview.com.au/alexander-ekman-the-dance-world-needs-tochange/36537/
Swedish choreographer Alexander Ekman (pictured above) is just 32 but he’s
already become one of the most distinctive choreographic voices in contemporary
dance. He’s quickly become well known for the way he integrates humour into what
can often be a very serious art form to entertain and ask big questions of his
audience.
But his voice is just as strong off the stage, and he’s very willing to share his
opinions on the state of contemporary dance.
“I’m often asking myself ‘why is the dance world so small?'” he says. “Why don’t we
say ‘I’m going to see a dance show’ in the same way that we say ‘I’m going to the
cinema’, or ‘I’m going to the opera’? And the reason is that people don’t care. It’s
just not captivating enough very often. To choreograph is extremely difficult — a
good dance piece is like a rare jewel in a sea.”
In April, Ekman is giving a TED Talk which he says will focus on art and
entertainment, and the relationship between the two. But for now he’s remounting
his 2010 work Cacti with Sydney Dance Company.
The work is vibrant and fast-paced, and takes a humorous look at the act of arts
criticism and how critics can “define” what a particular work means. It centres
around one mysterious object: the cactus.
“It’s just an object that caught my attention and works,” Ekman says. “It’s a weird
thing — it’s a strange flower. It’s threatening and at the same time, it’s beautiful.
There’s a mystery to that thing.”
SDC first performed the work (which premiered in the Netherlands in 2010) back in
2013 to rave reviews, and it’s being staged this time in a double bill with a new
work by SDC artistic director Rafael Bonachela. It’s since been performed by many
companies around the world and has become Ekman’s flagship piece.
“I’ve asked myself why Cacti is so successful, and I think it’s partly that we had a
long time making it, so I think it’s very well-crafted. But there’s also that subject —
it’s important that we can laugh and discuss and debate about how we have
invented this ‘critic’ thing.”
But it’s now six years since Ekman created the work, and although he’s still
travelling around the world mounting productions of Cacti, he’s created many since
(including a spectacular surrealist Swan Lake, featuring water on stage) and is in
the process of establishing his own company.
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“I created [Cacti] at a time in my life when I was really struggling. I cared a lot about
what critics wrote and who was there. Now, I don’t give a shit, honestly,” he says.
At the centre of all of Ekman’s work is a desire to entertain, but he wants to make it
clear what he means by “entertainment”.
“It’s just to hold someone’s attention. Throughout the years there’s become this
genre of entertainment, and when we say that word, we think of something lighter.”
According to Ekman, “entertainment” can be considered a form of meditation — if a
piece of art can hold your attention and focus your mind on a single idea or stream
of thought, it’s essentially meditative.
“I get annoyed that so few pieces do that,” he says. “The dance world needs to
change and I’m surprised very often that it still keeps going, because it doesn’t
reach out to people.”
He also wonders if dance companies need to start classifying their works in the
way that films are classified as drama, comedy or action.
“In dance, you’re left to chance and 80% of the time you’re left to something that
doesn’t entertain you, I would say.”
You might think that’s a pretty dim assessment of the dance world today, but
Ekman is full of praise for SDC and its artistic director. He’s taught the
choreography of Cacti to dancers from all varieties of companies throughout the
world and says that there’s an advantage to SDC’s modern approach, which makes
the movement more forceful than when it’s performed by a classical company.
“Rafael is a very good leader,” he says. “I’ve been to many dance companies, and
you can sense it immediately if it’s a positive working atmosphere or a negative one
with lots of fear, and here it’s a great positive feeling.”
And he’s also very optimistic about just how much a great dance piece can really
do.
“A great piece can change lives — it can really change where people are, change
their direction and give them inspiration and hope, and move the borders for what
is possible. When art is like that, it’s extremely important.”
____________________________________...
Vídeo: Entrevista realitzada per l’Aberystwith Arts Centre (Gales)

https://www.aberystwythartscentre.co.uk/file/6655

25

12. + Sobre LA DANSA
Els valors de la Dansa
Un art escènic
La dansa és un art escènic, un mitjà de comunicació i expressió, i un llenguatge
artístic que forma part del patrimoni cultural del país. És intangible i única, com els
valors, els coneixements i les emocions que transmet. La seva capacitat
d’abstracció, de transmissió d’emocions, de desenvolupament del pensament,
d’exploració de les possibilitats estètiques i expressives del cos i del seu moviment
fan que sigui altament creativa i que s’hi puguin combinar diferents disciplines
artístiques.
Un art integrador
La dansa és un llenguatge que potencia el diàleg. En un moment com l’actual, en
què la barreja de cultures, llengües i religions està cada vegada més present en
les nostres societats, aquesta capacitat d’interrelació esdevé un valor afegit molt
apreciable. La dansa és una forma de comunicar-se sense fronteres de cap tipus;
un llenguatge veritablement universal.
Un art saludable
La base de la dansa és el cos, i aquesta vessant física la fa singular. El moviment
generat per la dansa ens proporciona beneficis directes sobre la salut. Ens
aporta resistència, fortalesa muscular, flexibilitat, elasticitat, autoestima, estabilitat
emocional i sensació de benestar, entre d’altres. A més a més, quant a l’aspecte
terapèutic, la Dansa Moviment Teràpia ajuda a tractar l’autisme, la depressió, les
addiccions, la hiperactivitat, etc. També és beneficiosa per a les persones amb
discapacitats físiques, psíquiques i sensorials.
Un art educatiu
La dansa pot esdevenir un element clau per al desenvolupament integral de la
persona i per facilitar l’aprenentatge de qualsevol matèria; així ho han
demostrat investigacions recents en el camp de la neurologia, que manifesten la
relació entre el moviment i els processos d’aprenentatge. En aquest context la
dansa ajuda a expressar idees i emocions, i potencia la capacitat creativa,
l’autoconeixement, la integració, la responsabilitat, la memòria, la coordinació...
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El neoclàssic, un pas cap a la contemporaneïtat
Es tenen notícies de l’existència de la dansa des de la prehistòria i de la necessitat
de la humanitat d’expressar-se a través d’ella amb finalitat religiosa, cerimonial ó
raons purament artístiques. La dansa és quelcom viu que evoluciona amb els
temps, ja que forma part de la natura humana com una expressió artística i com un
recurs per a relacionar-se socialment.
Per entendre el treball artístic del Nederlands Dans Theater, una de les
companyies actuals internacionals de més prestigi, cal parlar de la dansa
neoclàssica, la qual correspon a un estil de ball que s’inicia amb l’època dels
Ballets Russos de Serge Diaghilev cap a l’any 1909, i que es consolida entre 194050 amb els ballarins i coreògrafs Serge Lifar i George Balanchine. Serà en la
dècada dels setanta quan aquest estil de dansa es popularitzarà i es farà més
accessible a través dels coreògrafs Maurice Béjart i Jirí Kylián. Seran molts d’altres
coreògrafs que aniran sumant i determinant els ingredients d’aquest estil.
La tècnica neoclàssica procedeix de la tècnica acadèmica del S.XIX, però les
formes i els passos adquireixen una dimensió expressiva menys rígida i amb major
fluïdesa en el tors i les extremitats. A diferència del ballet clàssic on el moviment es
troba totalment codificat (respecte absolut per les cinc posicions bàsiques de
cames i braços, genolls i peus orientats als costats, les puntes, els pliés, etc.), el
ballet neoclàssic trenca amb aquesta fermesa i assoleix integrar els diversos
llenguatges de la dansa, aconseguint consolidar el seu propi estil.
Per entendre el neoclàssic cal considerar la gran aportació que fa la Dansa
Moderna americana durant la primera meitat del segle XX, la qual protagonitza una
revolució sense precedents dins dels àmbits de la dansa, i que condicionarà
clarament el seu futur.
Aquesta revolució va començar amb un nom propi, Isadora Duncan, indiscutible
pionera de la dansa moderna que va reaccionar radicalment davant els
“encorsetats” i rígids cànons del ballet clàssic, exhibint una “dansa lliure” on el
moviment del cos era expressió de la màxima sensació de llibertat. Pocs anys més
tard, anirien sorgint altres ballarins com Ruth Saint Denis-Ted Shawn, Doris
Humphrey-José Limón, Martha Graham, Merce Cunningham, Rudolf Von Laban i
Mary Wigman, que aportarien altres maneres de concebre i analitzar la dansa,
noves estètiques del moviment, noves idees compositives, i que reaccionarien a la
concepció estètica del ballet, que es limitava a buscar un determinat ideal de
màxima bellesa.
Mentre aquesta gran revolució succeïa en terres americanes -on es
desenvolupava la dansa moderna i contemporània-, Europa també assistia al
naixement d’una nova formulació de la seva dansa clàssica amb els Ballets
Russos de Serge Diaghilev. Sota la idea de “l’espectacle total”, pretenia crear una
convergència real entre els llenguatges principals del fet escènic: el ballet, la
música i la plàstica, per establir les bases d’un nou llenguatge estètic. Per a la
creació d’aquest nou llenguatge, Diaghilev, es va envoltar dels ballarins i
coreògrafs com Fokine, Massine, Nijinsky, Lifar, i Balanchine, entre d’altres; de
compositors com Stravinsky, Prokofiev, Txaikosky, Ravel, Debussy, Falla; i de
pintors com Picasso, Miró, Matisse, Derain,_

27

D’aquí és d’on va sorgir el nou llenguatge neoclàssic: va conservar les bases de la
dansa clàssica però modificaria la seva “calligrafia” i la seva temàtica, sumant en
el decurs del S.XX les particularitats de cada coreògraf. Així doncs, es podria dir
que l’estil “Neoclàssic” és la conseqüència d’una nova mirada sobre el llegat de
Marius Petipa (el gran representant de la dansa acadèmica). El “discurs clàssic”
es portarà més enllà dels seus límits en incorporar al seu codi ingredients de la
dansa moderna, de la dansa contemporània i del post-modern, així com el
sentiment de pertinença a una contemporaneïtat.
Així, podríem resumir els principals trets d’aquest nou llenguatge de la manera
següent:
1. Es dóna més importància al grup, al conjunt, que a l'exaltació del ballarí
solista. L’estricta mecànica del «pas a dos» en l'estructura de Petipa
(conjunt, variacions de les solistes i coda) s’abandona.
2. La utilització de les sabatilles de punta continua evolucionant al costat
del peu nu, aportació característica de l'estil modern.
3. Es produeix un canvi en el paper de l'home durant la peça en deixar de
ser únicament portador de la ballarina i acompanyant de les seves
piruetes i salts, per assolir més responsabilitat i protagonisme en les
obres.
4. Les solucions escèniques incorporen varietats de registres, des de
l'abundància i l'abarrotament d'elements escenogràfics en les grans
produccions fins la reducció, l'escassetat, el buit , el petit format, prenent
més protagonisme el joc lumínic i els suports visuals (vídeo, fotografia,
retroprojecció, manipulació d'imatges).
5. Radical transformació del vestuari, es desterren els tradicionals tutús i s'
incorpora la malla arrapada, la roba de carrer, la samarreta, la camisa,
els texans, les faldilles, les jaquetes, els vestits, la roba interior.
6. Alteració de la temàtica narrativa. Els temes toquen preocupacions més
properes a l'home contemporani, des de textos de cruesa emocional,
intimistes, psicològics, polítics, espirituals, a l'abstracció, la
fragmentació, el collage, o sense argumentació.
Balanchine, un dels coreògrafs que formava part de la “troupe” dels Ballets
Russos, serà una figura emblemàtica del neoclàssic perquè alliberarà la dansa
clàssica de la seva vinculació a la literatura. Deixarà a la dansa en “estat pur”,
conservant l’estètica de la sabatilla de punta, traient els detalls narratius i les
posades escèniques teatrals, tot defugint del dramatisme, la mímica i dels llargs i
extensos guions. Aporta abstracció i musicalitat, i defineix la dansa com “el desig
que tenim d’expressar allò que sentim a l’escoltar la música” i a més a més,
afegeix: “En els ballets de dansa pura no hi ha llibret ni força interior, sinó
simplement música”. Explica que el coreògraf treballa sobre la música exactament
igual que el poeta ho fa sobre la mètrica. D’aquí l’aspecte abstracte dels seus
ballets: inventa una arquitectura intemporal del cos que experimenta les seves
relacions amb l’espai-temps i dóna a la dansa una clara vinculació amb la música.
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Treballarà primer en Europa i després emigrarà a EE.UU. on crearà el N.Y City
Ballet.
Com hem dit anteriorment, l’estil Neoclàssic va incorporant particularitats dels seus
coreògrafs durant el transcurs del S.XX. Així tenim les obres expressives i
ampulloses de Serge Lifar; les obres abstractes, elegants i exquisidament
vinculades a la música del mestre George Balanchine; l’espiritualitat, el
sincretisme; i el cosmopolitisme cultural de Maurice Béjart, per citar a tres grans
coreògrafs.
Jirí Kylián és un dels coreògrafs contemporanis que fa una gran contribució al
neoclassicisme i personalitza amb la seva excellència al Nederlans Dans
Theater. La seva aportació es materialitza amb la incorporació d’una nova
gestualitat, combinant registres gestuals de procedència tan diversa com les
danses ètniques, la dansa jazz, les tècniques de dansa moderna, els balls de saló,
el mim,_ , amb les formes clàssiques.
Segons descriu Raimonj Avila: “Introdueix, canvis sobtats de to, accents
inesperats, petits tremolors i cert desordre corporal amb la introducció de la
improvisació del seus ballarins, a partir d’unes pautes bàsiques que estableixen les
característiques del moviment.”
“Espectacle com a fragment de l’espectacle: accions simultànies, gestualitat
quotidiana com caminar, córrer, moviments diferents en mig de frases molt
estilitzades per produir un efecte de fragmentació. El moviment més sublim i
tècnicament difícil es produeix al costat d’una acció quotidiana”, explica.
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Una pinzellada sobre els principals trets de la dansa moderna i
contemporània
A principis del segle XX sorgeixen unes figures que van revolucionar el panorama
de la dansa, copat en aquell moment pel Ballet Clàssic.
Va ser Isadora Duncan la primera que trenca amb l’estil del Ballet basat en la
ingravidesa del cos, la seva estètica de “sabatilles de punta” i robes ajustades, i
els seus temes i històries de princeses i prínceps.
Per contra, inspirant-se en l’emoció de la música, lluny del virtuosisme tècnic, vol
retrobar els moviments innats i naturals de l’home: balla descalça, es posa
vestits còmodes (gases, túniques), expressa temes de la Natura (el vent, l’onada,
l’arbre,_).
Isadora Duncan no va elaborar cap tècnica que permetés seguir el seu estil. Però
la següent generació com Marta Graham i José Limón, sí van construir un estil
precís i deixar una tècnica sistematitzada. (Anys 30-40).
La primera tècnica Graham es basa en la idea del “Contract/Release”
(contracció/extensió) com a motor de la dansa: la musculatura, al fer l’acció de
contraure’s i expandir-se, provoca el moviment. Aquest mecanisme el situa en el
tors com a centre productor de la seva dansa. Això dóna un fort caràcter dramàtic
al moviment i expressa en les seves obres, més explícitament, els drames i mites
de l’ésser humà. També cal destacar l’aportació de la posició de les cames
“parallel” (genolls i peus orientats cap endavant), els peus flexionats, el “flex”,
com a nou vocabulari estètic i la gran utilització del terra com a suport.
El segon estil, tècnica Limón, parteix de la idea del “caure i recuperar-se”
(fall/recover): el cos, en sortir-se de l’equilibri físic, cau pel pes (estat de
desequilibri) que, a través de l’acció del rebotar, recupera l’estat d’equilibri. Aquest
joc entre el caure i el recuperar és la característica de la dansa en José Limón
que dóna un estil més alegre i joiós al moviment.
En resum, es diria que, com a característica, en la dansa de Martha Graham
destaquen les contraccions del tors, mentre que en la de José Limón destaquen
les seves caigudes de cap i tors.
El tercer gran estil, a partir del qual s’anomena “Dansa Contemporània”, és el
que representa Merce Cunningham i que consisteix en la utilització del tors en
forma corba (“curve”), la incorporació, del treball de cames (bagatge de la tècnica
clàssica), i la gran importància de l’espai (proliferació de zones a l’escenari i
canvis de direcció molt marcats).
Tanmateix, és conegut per l’aportació d’idees noves i trencadores a la
coreografia com l’eliminació de la narració en el moviment, la ruptura amb la
frontalitat, l’autonomia i independència del moviment, la incorporació de
gestualitats quotidianes i “estranyes”, la introducció de l’atzar,_(Anys 50–60).
Un quart estil és el que s’anomena “Release” (deixar anar) o Post-modern, on el
moviment no surt ja tant del treball estrictament muscular sinó d’una revisió de la
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consciència corporal, atenent més les articulacions, els fluids interns (limfa, sang),
la incorporació de tècniques orientals suaus (Tai Txi, Ioga, la respiració, la
relaxació), la dansa de contacte (recolzament del cos amb l’altre, “ContactImprovitation”), i la improvisació per a generar moviment. (Anys 70-80).
Aquestes corrents naixien i es desenvolupaven a EE.UU, però a Europa va sorgir
un corrent propi de moviment anomenat “Dansa-Teatre”. Una forma mixta,
composta de maneres de la dansa i el teatre on els dos llenguatges
s’interelacionen i combinen, convertint al ballarí en “representador” i “co-autor”
de l’obra (nova figura amb personalitat creativa, versàtil, diversa), on Pina Bausch
és la gran representant. (Anys 70-80-90).
Per acabar, cal esmentar la “Dansa Jazz” (balls de saló, break-dance, hip-hop)
que provenint de la cultura afro-americana (fort component rítmic, rapidesa,
aïllament de parts del cos -“isolations”,_), que ha influenciat a tots els corrents
esmentats i proveeix, sota diferents formes i estils, la varietat del Teatre Musical,
Cinema Musical, Cabaret, Music-Hall, TV-show, Concerts, Disco,...
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Ser ballarí/ballarina
“El ballarí de veritat només viu per a la dansa”, Serge Lifar.
Voluntat, rigor, constància i austeritat, són algunes de les fortaleses que
distingeixen els ballarins. Ballar és un ofici que demana compromís i requereix
entre d’altres coses, actualitzar-se dia a dia. Ballar vol dir, fer un training diari,
cuidar-se el cos i tenir salut; “estar en forma” per ser un bon instrument pel
coreògraf.
El ballarí és l’ intèrpret que porta el missatge del coreògraf al públic; és transmissor
d’una idea a través del seu cos i de la seva interpretació. Però el seu rol va més
enllà, tal com ho és un músic o un actor, també, en certa manera, és co-creador: la
dansa neix del diàleg que s’estableix entre un coreògraf i el ballarí. Maurice Béjart
comenta: “És en la mesura que busquem comprendre la forma, el ritme i la
voluntat d’un cos, que ens arrisquem a trobar una obra original”.
Al llarg de la història són també els ballarins qui fan evolucionar la tècnica de la
dansa, a través de la superació constant d’ells mateixos. Fins i tot aquesta
inquietud, curiositat o recerca ha contribuït a la definició d’un estil de dansa, com
va ser el cas de l’època romàntica on per primera vegada una ballarina es va voler
enfilar sobre unes sabatilles de punta. Fet que representa, no només un símbol de
la dansa femenina, també l’espiritualitat pròpia del romanticisme, l’anhel de mirar
cap a l’infinit, de sobrepassar el món terrenal.
Des de l’antiguitat en què el ballarí era anomenat savi i tenia un status social, la
idea de les grans estrelles havia quedat gravada en el públic, per tant, els
empresaris al igual que alguns coreògrafs, sabien que era necessari afegir noms
clau d’algunes de les estrelles de la dansa, com per exemple Nureyev o
Baryshnikov, perquè era una manera d’assegurar l’èxit d’un ballet i tenir la sala
plena d’espectadors. Aquest esperit va ser una forma de funcionar durant una
època i també era una manera de poder mantenir la complexa estructura dels
ballets, concebuts principalment per posar en valor les estrelles.
Serà necessari esperar l’època moderna per a que el grup guanyi la seva
autonomia davant dels solistes. És a dir, que cada membre d’un grup intervingui en
el ballet en qualitat d’individu responsable. Per això, serà necessari que l’ intèrpret
reafirmi la seva individualitat. D’aquí el concepte de co-creació ón tots els ballarins
poden fer les seves aportacions a la coreografia.
Un dels punts forts de la dansa moderna és que desenvolupa la personalitat i
l’esperit del ballarí. Això suposa i imposa un tipus de vida molt particular, una
forma de viure i de pensar, una forma de ser.
Com fer-se ballarí? La majoria de professionals coincideixen; opinen que un
ballarí ha de tenir unes condicions naturals, unes qualitats físiques: flexibilitat,
equilibri, resistència, rigor, intuïció del moviment i del ritme, la percepció de l’espai,
la musicalitat, la concentració, la memòria, la intelligència del personatge que
representa i sobretot ser capaç de transmetre l’emoció. Cada estil de dansa
requereix les seves qualitats específiques. Per a ser un ballarí de clàssic es
requereix un rigor diferent que per ser-ho de contemporani. Són tipologies
diferents, les qualitats han de ser-hi en ambdós casos però podríem afegir que la

32

dansa contemporània incorpora una idea de ballarí més oberta en el sentit que un
ballarí pot ser alt, baix, prim o més rodó. El valor està en la seva presència i la
personalitat.
Pel ballet, on un ballarí depèn del seu virtuosisme, la vida professional s’atura
aproximadament als 40 anys, però en la dansa moderna, un ballarí pot tenir una
vida més llarga. Els valors són uns altres: la presència escènica, la interpretació,...,
es va més enllà del virtuosisme dels passos. Per exemple, Merce Cunningham,
que va desenvolupar el concepte de contemporaneïtat, va actuar fins als 80 anys, i
Baryshnikov, una de les grans estrelles de la dansa clàssica del S.XX, actualment
amb més de 60 anys encara puja a l’escenari. Ell és un exemple excepcional
perquè, al llarg de la seva carrera, ha estat capaç d’interpretar tots els estils de
dansa i actualment s’adapta a les limitacions de l’edat, i és intèrpret de les obres
més insòlites i innovadores del panorama americà contemporani. Malgrat la seva
edat no ha renunciat a ballar.
Ser ballarí és un acte de comunicació. Exposar-se davant d’un públic comporta
tenir unes aptituds per a comunicar i expressar, a través del cos i dels moviments,
les idees del coreògraf.
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Ser coreògraf/coreògrafa
“Fem la coreografia a dos, com fem l’amor”, Maurice Béjart
Etimològicament el coreògraf és aquell que escriu la dansa. Ell és qui tria el tema
de l’obra, la partitura, i tot l’equip de collaboradors que realitzaran l’escenografia,
el vestuari, la illuminació i les imatges audiovisuals. Tot això ho pensa i planifica
abans de concebre la coreografia. Ell és el responsable de posar sobre la taula
una idea. Fa de conciliador entre les formes i el moviment, els sons i la llum.
La forma de treballar d’un coreògraf lògicament depèn de la seva personalitat. La
gran majoria, treballen en estreta collaboració amb els seus intèrprets, i es donen
casos, en què aconsegueixen la inspiració a través d’un ballarí o ballarina en
particular. Altres arriben a l’assaig amb una planificació feta com si haguessin
presentat una obra ja prèviament escrita.
El coreògraf a més a més de treballar amb éssers humans ha de tenir un
coneixement de la música igual que els grans directors d’orquestra; Fokine,
coreògraf dels Ballets Russos, s’emportava la partitura al llit i la llegia com si fos un
llibre; Balanchine havia estudiat al conservatori i era un bon pianista. Els
coreògrafs antics eren sempre músics, actualment acostumen a ser artistes molt
cultivats en la música.
La coreografia té un procés de creació que depèn de cada personalitat: alguns,
com Balanchine, fixen els passos, creen el moviment a partir de la partitura, dels
moviments musicals. D’altres -la majoria- imaginen uns passatges coreogràfics
relativament lliures pel que fa a la música.
Un coreògraf és l’artista que té el privilegi de visualitzar els pensaments, els
desitjos, els somnis i els comportaments de la seva època a través del moviment
del cos a l’espai i com a conseqüència associa l’inefable al sentit d’allò
essencialment humà. John Neumeïer, també un dels grans coreògrafs neoclàssics,
deia: ”si pogués dir-ho amb paraules, no tindria la necessitat de crear”.
Expressar allò inexpressable que no té una traducció racional amb el llenguatge de
les paraules, aquesta és la proposta del coreògraf.
Com començar una coreografia? En el ballet clàssic, el punt de partida era el
llibret elaborat per un llibretista d’ofici. Això era la base del treball del compositor i
del coreògraf. El segle XX i XXI propicia una altra forma de treballar, sobretot dóna
valor a la individualitat del coreògraf i elimina el lligam amb el llibretista
professional i el compositor.
Avui dia, el coreògraf, a partir d’una primera idea, s’adreça al músic i l’associa a la
seva creació o bé tria una partitura ja existent.
A l’iniciar una coreografia, sempre es tria un tema literari, una idea poètica, una
música,... i cadascú els troba segons la seva personalitat. Balanchine s’adreça a la
música amb una preferència per Stravinski que li va dictar les seves principals
obres mestres; Béjart està molt influenciat per la filosofia i la metafísica orientals; i
l’Aprés Midi d’un Faune, una de les obres dels Ballets Russos interpretada per
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Nijinski i que tal i com es va concebre va revolucionar el món de l’espectacle, va
néixer el dia que Diaghilev va anar amb Nijinski a un museu i tots dos es varen
parar davant d’un quadre amb la figura d’un faune.
Hi ha casos en què el coreògraf és el seu propi intèrpret. Altres han trobat a través
dels ballarins la seva identitat dansant. Hi intervé l’alquímia del moviment, propera
a cada creador: l’una vers el llenguatge clàssic, l’altre vers la tècnica moderna. El
coreògraf és qui determina a través de la seva imaginació les línies principals de
l’obra, però el treball real es fa a l’estudi d’assaig amb els ballarins. És a través del
ballarí que l’obra pren forma i ànima.
La crítica i historiadora Laurence Loupe ens diu que la dansa és un art que
s’exerceix a partir de poques coses: el material d’un mateix i l’organització d’una
certa relació amb el món. Aquesta és la principal eina de la que es serveix un
ballarí per a construir un univers, un imaginari, un pensament i una dramatúrgia.
La coreografia s’inicia entre la relació que s’estableix amb els altres i comença un
treball de composició. Aquest és el destí i el miracle de la creació coreogràfica:
estirar dels fils invisibles i donar cos al que no existeix, “fer existir les imatges
invisibles”, deia Mary Wigman. El moviment és el mitjà, el cos n’és l’ instrument.
Com pren forma la coreografia? Només cal visitar un estudi de dansa per
entendre-ho. Sobre una banda sonora musical i segons les indicacions del
coreògraf, els ballarins una vegada, dues, tres i tantes com faci falta, repeteixen
una frase coreogràfica i busquen a través del moviment l’expressió que més
s’adequarà a allò que vol dir el coreògraf.
S’ha d’entrar en un estudi de dansa -un espai diàfan amb el terra de fusta, lloc de
treball habitual dels artistes de la dansa- i veure el que colloquialment en diem
assaigs.
Darrera d’un o dos minuts de coreografia hi ha moltes hores de treball. Una
vegada es passa tot el procés entre ballarins i coreògraf cal vestir l’obra amb el
vestuari, l’escenografia, la illuminació i els diversos efectes que embolcallen una
peça coreogràfica, una obra.
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