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espectaclesicult
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n tres minutse

«Vaig jurar que mai em
posaria mitges de ball»
Thomas Noone

La companyia d’aquest londinenc de
36 anys, la Thomas Noone Dance,
resideix al SAT! (Sant Andreu Teatre),
on ahir va començar el festival Dansat!

Coreògraf i ballarí

GEMMA TRAMULLAS
BARCELONA

–Es va formar a Londres. Ha ballat
a Holanda i Bèlgica. ¿No li queda
petit Sant Andreu?
–Vaig venir fa 10 anys, per la meva
dona, la Nuri. I el 2001 vaig engegar

la companyia. Venint de Londres,
Barcelona sencera sembla petitona.

–El 2005 van fixar residència al
SAT! ¿Costa estar lluny del centre
cultural de la ciutat?
–No. El que necessito és un lloc tran-
quil, no estar al centre. El SAT! és un
teatre molt bo per a la nostra dansa,
que necessita molt espai. A més, era
un terreny gairebé verge per a la
dansa i aquí som lliures per fer la
nostra feina.

–Vostès intenten obrir la dansa a un
públic més ampli.
–És el nostre repte. L’art contempo-

rani és dur i fosc, però jo intento
que els meus espectacles siguin ac-
cessibles, que entrin per la mirada.
Intento saltar-me la cosa intel.lec-
tual per anar al més primari i provo-
car emocions. El repte del SAT!, i del
Dansat! en particular, és oferir un
pont perquè vinguin tant els molt
experimentats com els que no han
vist dansa mai a la vida.

–¿S’ha de començar a veure dansa
des de petits per disfrutar-la?
–No pas per força. A mi només
m’agradava ballar amb la colla als
clubs i no vaig entrar a l’escola de
dansa fins als 21 anys. Llavors vaig
jurar que mai faria ball clàssic ni em
posaria unes mitges. I ja ho veu.

–La comunicació humana és un te-
ma recurrent a les seves creacions.
–Més aviat la falta de comunicació.
Aquest tret humà és un segell meu i
també m’agrada traslladar-lo als ba-
llarins. No són màquines en un esce-
nari, són persones.

–La seva dona, Núria Martínez, és
una d’elles.
–Des que la conec m’amenaça que
deixarà de ballar. Al juliol estrena-
rem el que se suposa que serà el nos-
tre últim duo (l’anterior va ser Fútil,
del 2005). Four són quatre peces so-
bre quatre moments diferents de la
comunicació humana.

–¿I vostè? ¿Seguirà ballant?
–M’estic acostant a una bona edat
per deixar-ho. Els ballarins de la
companyia són molt bons i no em
necessiten. Ara només ballo per
practicar i no per a la meva ànima.

–¿I què fa per a la seva ànima?
–Afinar la feina de coreògraf i dirigir
bé la companyia.H

ÁLVARO MONGE

33 Thomas Noone, ahir a casa seva, just abans de l’estrena del Dansat!
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Noel Gallagher,
d’Oasis, llançarà un
disc en solitari
MÚSICA 3 El guitarrista del grup
britànic va confirmar en una entre-
vista publicada ahir a la revista NME
que llançarà un àlbum en solitari
després d’una gira sense la resta de
la banda que va emprendre l’any
passat per tot el món. L’anunci arri-
ba després de 10 anys de rumors so-
bre aquest projecte, que el seu
germà Liam, vocalista d’Oasis, ja va
criticar el 2000. Malgrat tot, el grup
gravarà un nou disc aquest any.

Serrat i Sabina
iniciaran la seva gira
a duo a Saragossa
MÚSICA 3 La ciutat aragonesa alber-
garà el 29 de juny l’inici de Dos pája-
ros de un tiro. Sòria, que es disputava
el concert inaugural amb la capital
aragonesa, acollirà el recital el 26 de
juliol. De fet, la consellera de Cultu-
ra de la Junta de Castella i Lleó, Sil-
via Clemente, havia anunciat di-
lluns que l’arrencada del tour seria a
Sòria el 29 de juny. A Barcelona, la
cita serà a l’octubre al Palau Sant
Jordi en un dia per encara per con-
cretar.


