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IT Dansa, Jove Companyia de l’Institut del Teatre
IT Dansa, la jove companyia de dansa de l’Institut del Teatre, porta un any més la
seva energia i entusiasme al Teatre-Auditori Sant Cugat. Nascuda com un projecte
pedagògic de l’Institut del Teatre de Barcelona l’any 1996, IT Dansa té la finalitat
d’afavorir el perfeccionament i la professionalització de joves ballarins i ballarines.
El repertori inclou un programa amb dues coreografies que es van estrenar en el
Festival Grec de Barcelona 2018. Una d’elles és Kaash, de l’aclamat Akram Kahn, i
l’altra és The Prom, de Lorena Nogal, qui va ser membre d’IT Dansa. Kaash és una
peça exigent que requereix molta tècnica, rigor, precisió i potència física, però que
transmet gran espiritualitat. D’altra banda, la creació de Lorena Nogal és molt teatral
i reflecteix alhora la il·lusió i els somnis de la joventut amb pinzellades d’humor,
enyorança i fragilitat.
La tercera coreografia és Lo que no se ve, una creació de Gustavo Ramírez concebuda
l’any 2021 en exclusiva per a IT Dansa. Es tracta d’una peça íntima que juga amb la
idea de l’amor i la incertesa dels joves.
Tot plegat, un programa amè i àgil amb un llenguatge molt actual i atractiu que fa
despertar l’interès per la dansa a qualsevol.
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Programa

Durada: 1 hora i 10 minuts

Lo que no se ve
Coreografia: Gustavo Ramírez Sansano
Música Franz Schubert
The Prom
Coreografia: Lorena Nogal
Música: Vangelis, Lindstom, Perfume Genius
Kaash
Coreografia: Akram Khan
Música: Nitin Sawhney

Foto: Frank Thibault

Lo que no se ve de GUSTAVO RAMÍREZ

Durada 18 minuts

La coreografia es basa en l’historial amorós dels humans. Una peça intimista
interpretada per tres duets que segueixen tres fragments musicals que comencen
igual, però que evolucionen de manera diferent, com les relacions de parella.
L’obra trenca amb l’antic ideal de l’amor perfecte exposant tot allò que comporten les
relacions romàntiques i normalitzant les separacions. Es mostra la idea que és positiu
establir diverses relacions al llarg de la vida per experimentar, aprendre i conèixer millor
l’amor.
El significat de la peça es pot resumir en una reflexió de Joan Fuster: «En el fons de
tot enamorament hi ha un error: sense cap motiu havíem pensat que la persona que
estimàvem era una altra.»
Coreografia: Gustavo Ramírez
Música: Franz Schubert (Trio for Piano and Strings No. 2 in E-Flat Major, D 929, Op.
100: Andante Con Moto, Stuttgart Piano Trio i Notturno for Piano and Strings in
E-Flat Major, D 897, Op. 148: Adagio, Stuttgart Piano Trio)
Disseny de l’escenografia i la il·luminació: Luis Crespo i Gustavo Ramírez
Disseny del vestuari: Gustavo Ramírez
Confecció del vestuari: Sorne Blasi
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The Prom de LORENA NOGAL

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.
Coreografia: Lorena Nogal
Música: collage musical dels anys vuitanta
Composició musical: Manuel Rodríguez
Disseny de l’escenografia: Lorena Nogal
Disseny de la il·luminació: Víctor Cuenca
Disseny del vestuari: Manuel Rodríguez, Lorena Nogal
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Kaash d’AKRAM KHAN

Durada 25 minuts

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.
Coreografia: Akram Khan
Música: Nitin Sawhney
Disseny de l’escenografia: Anish Kapoor
Disseny de la il·luminació: Aideen Malone
Ajudantia de la il·luminació: Peter Swikker
Disseny del vestuari: Kimie Nakano
Confecció del vestuari: Paca Naharro
Ajudantia de coreografia: Lali Ayguadé Farro, Nicola Monaco
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Fitxa artística-tècnica
Direcció artística: Catherine Allard
Intèrprets: Jasmine Achtari, Carlota Batalla, Martí Blanco, Queralt Farran, Gloria
García, Kora Leiva Gnonnas, Towa Iwase, Joan Jansana, Coke López, Luis Martínez,
Yamil Ortiz, Gabriel Parra, Pere Sansaloni, Laia Serra, Isaac Verdura i Yarden Zana
Repetidores: Nora Sitges-Sardà i Mathilde van de Meerendonk
Professors de clàssic: Ingve Groven, Sandra Marín, Jamal Callender, Jeanne Solan,
Guillermina Coll
Professora de contemporani: Maxime Iannarelli
Professor d’interpretació: Ferran Audí
Assistents coreografies: Mikkiko Arai, Nicola Monaco
Coreògrafs: Lorena Nogal, Gustavo Ramírez, Montse Sánchez i Cayetano Soto
Vestuari: Sorne Blasi
Pianista: Carlos Silva
Coordinació tècnica: Pablo Huerres
Tècnic d’il·luminació: Albert Glas
Tècnica de so: Marta Aguado
Regidor: Pere Bonany
Disseny del logotip: América Sánchez

Propers espectacles

Dg. 15 de maig | 19 h

LES 4 ESTACIONS DE VIVALDI

Rinaldo Alessandrini & Liza Ferschtman
& Franz Schubert Filharmonia

Dv. 20 de maig | 20 h

FERRATER. G

Dg. 22 de maig | 19 h

Ds. 28 de maig | 20 h

de Pau Matas Nogué i Oriol Pla Solina

de Guillem Clua
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