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Cesc.Gelabert és un..mag del movimentque fa somiar, a soles o
amb la companyia quedirigeix amb LydiaAzzopardi. "El ballarí és el
xaman que somia els somnis de la tribu", diu. Deixem-nosencisar.

Per Ángel Martín I FotografiaGloria Rodríguez

a algunes setmanes,.elballa-
rí i coreografbarceloní eesc
Gelabert, de 52anys, actUa-
va a Madridi alla va fer una
llarga pausa perconversar
amo donrinical. Mentre'el

sol incendiava els carrers i elsmortals ens
arrossegavem, ell flotava, es movia amb
una agilitat irreal,com si caminésdos cen-
tímetres per sobre del terra. Vambuscar
lafrescor d'una platea deserta Hosca. "Si
no li importa, emposaré lagorra'perque
al meu cap no li vabéTaire condicionat",
explica.

¿Des de quan s'afaita.el cap?
FamoltÍssim, després defer elservei mili-
tar, quan em vancomenc;ar a caure els
cabells. El 1984més o meriys. Abans era
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estranyveure caps aixÍ, hi haviapoca gent
que se l'afaités, et miraven una mica estra-
nyats. Ara, per sort, elsesportistes també
es Tapen i semblem més normals.

¿Orgullósdelaforma del seucap?
El craní és com un os especial de l'ésser
hmna., per a mi molt bonic. Tenim 206
ossos al cos; unballarÍ és, entre moltes
altrescoses, una simfonia d'ossos.1baIlar
ésmoure ambsignificat,amb sentit,aquests
ossos. El del cap és molt particular, pero
els cabells també són molt bonics.

El seu cap fa pensar en els nostres avant-
passats.
SÍ, pot ser. A mi m'encantariaser un xaman,
encara que avui no té cap sentit. Un amic
meu diu que el xamansomia els somnis
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de la tribu; sería una bona definició del
baIlan.

¿Esplanteja les coreografies pensant en
els somnis del públic?
Quan em pregunten per la definició d'art
sempre dic que és un somni compartít
en la vigília. Lacaracterística de somni és
fonamental; ésla manera dedir que li dóna
aquesta poesia, aquest aire poetic que el
separa dela vida. Tots estem condemnats
a baIlar sempre,perque per a mi baIlar és
habitar el cos,ocupar el cosamb el cor i la
ment, viure. Llavors,en la vida tots estem
condemnats afer aixo contÍnuament, pero
quan tu t'arreles amb la tradició, li dónes
aquest toc poetic. Seria dir que és com un
somni.I quan dic de la tribu és perque han
deser compartits; no vol dir identics --dues ~
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persones mai farem res igual-, pero per a
mi és central el fet decompartir-ho en viu.

¿Com és la relació amb el seu cos?

És una cosa que esta canviant contínua-
mento Per a mi baIlar és ocupar la meitat
d'aquest cos amb la meya consciencia i el
meu cor, pero el meu cos no és una cosa
salida, el meu cos és una percepció. Estem
bastant habituats a veure'l en un mirall,
pero si no t'haguessis vist mai en un mirall
i mai haguessis vist un dibuix anatomic,
la realitat que tu tens del teu cos, la que
més compta, són una serie de sensacions
mU5culars, de tendons, de plaer, de por,
d'odi. Sant Tomas deia que la por, per exem-
pIe, es produeix perque l'energia s'acu-
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que he de baIlar d'una manera més in-
tel.ligent, més comuna meditació; és més
una consciencia interior que una realitat
física. Dit entre cometes, per a mi és moIt
important meditar, descobrir, percebre el
teu cos,percebre't. Tot s'autoconsumeix
avui, per aixo sóc molt caut quan parlo
d'espiritualitat. EIsmeus espectacles no
tenen tematiques espirituals, dono malta
importancia a anar al que es senzill, real,
a l'emoció, al crani.

Dinosaure, ha dit.
Ésmolt dur per a tots,és clar,pero un balla-
rí mor abans.Joja fa IOanys que moro com
a ballarí. Al principi és bastant dur: arri-
ba un moment en que el teu cos comen<;a

grada posar l'exemple d'una caricia,d'una
abra<;ada;doncs aixo és un cos que s'esta
movent, és dansa. Una de les raons per
les quals continuo fent el meu ofici és
perque amb aixo crec que incito la gent
a viure millor.

¿En les seves obres hi domina la part
onírica, fins i tot surrealista, davant la
part dramatica?
No totalment. Sóc molt variat i combino

la comedia, la tragedia, el drama; en rea-
litat, els generes classics no són per casua-
litat. Ara, en el que faig, la primera part
és més onírica, sí, jo dic que és com un
dry martini, i la segona part és com una
mica de cam, d'estar amb la gent. M'a-
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"M'AGRADA TREBALLAR REGISTRESDIFERENTS,ENCARAQUE ÚLTIMAMENT EN DOMINA UN QUEÉS COM UN SURREALlSME MELANCOLlC", ANALlTZA EL BALLARí.

mula a l'estómac, queda clavada a l'estó-
macoLaira, deia, puja fins al cor i explota.
Elcosper a mi no ésuna cosatancada, fixa,
consistent, per a mi ésuna percepció, una
cosaque t'acompanya, és com el que dóna
pes a la meya emoció i a la meya cons-
ciencia.

¿L'alimenta espiritualment?
Com a ballarí, sóc un dinosaure. Encara
que sóc jove com a persona, jo ja no puc
baIlar, moure'm per moure, cada movi-
ment que faigha de tenir un sentit. Noem
puc moure gaire, pero no em puc quedar
quiet del tot. Si no, seria un desastre, així
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a patir mals que ja no se'n van. Ésel que et
passa en la vellesa.Pera un ballarí aquests
mals són moIt frustrants, pero t'hi acabes
acostumant. Ésqüestió d'aprendre i dis-
frutar-ho, has d'adquirir maduresa, has
d'aprendre a baIlar d'una altra manera, a
substituir la for<;aper la qualitat, per la
profunditat.

¿Més interpretació i no tant demostrar
que s'és un atleta? .
Alguna cosa així. Elmoviment ha de tenir
més sentit. Si tu recordes moments de la

teva vida, sovint apareixen persones, i
aquestes persones s'estaven movent. M'a-

grada treballar registres diferents en les
meves coreografies, encara que última-
ment, suposo que sí, que tinc un registre
que és més com un surrealisme melan-
colie.

A Psitt!! Psitt!!, una de les seves últimes

creacions, homenatge a Erik Satie, recor-
da que aquest donava unes indicacions
als seus músics, unes pastilletes per-
que s'oblidessin de la tecnica i pen-
sessin més en les emocions.lAixo també

serveix per a les seves coreografies?
M'identifico bastant amb aixo, m'inte-
ressen les qualitats de com es fan les coses.



Aquests comentaris de Satie em semblen
genials. L'obra és un guió que segueix
aquestes qualitats, sobre el qual ho hem
construi:t tot. Comen<;a:"Calmat i pro-
fundament suau, de manera que obtin-
gui un buit enlairant-se sense avidesa".
Obé:"Comun rossinyol amb mal dequei-
xal, defugi el so". O:"Sense que el dit es
posi vermeIl, noi, somrigui flotant amb
entusiasme". ¿No li sembla genial?

¿Per que és baIlad?
Per casualitat. Vaig estudiar mitja carre-
ra d'Arquitectura i la meya formaciófísi-
ca era de futbolista: des de molt petit que
hi jugava, em passava moltes hores cla-
vant puntades de peu a una pilota, fins i
tot en competició. Pero entremig vaig des-
cobrir la dansa, amb 15 o 16 anys, i em va
fascinar.

¿La seva família va posar el crit al cel?
Al principi els meus pares no estaven gaire
contents. EIs hauria agradat més que
hagués sigut arquitecte. Es van sorpren-
dre, tot i que la meya germana també balla-
va. Sempre em van recolzar.

~'Coma Ilari sóc
un dinosaure; r aixo

de moure
forma i elO1lige "

Va aprendre al costat d'Ana Maleras,
una de les pioneres de la dansa moder-
na a Catalunya i a Espanya.
Sí,aixo era a finals deIs anys 60.Lameya
primera coreografia la vaig fer a la seva
companyia, el 1972,amb música de Satie
precisament, 7fragments enforma depera.
De seguida que vaig comen<;ar a baIlar
em va agafar l'obsessió. Era un espetacle
molt senziIl i només durava sis minuts.

Feiem una mena de corba en l'espai. Ho
tinc gravat per Bigas Luna en 8mm, quan
encara no feia cine, quan era un artista
visual.

El pas següent cree que va ser un solo.
Sí.Vaigformar la meva primera compa-
nyia l'any 1976a Barcelona, dins el sin-
dicat anarquista, després de la mort de
Franco. A Barcelona hi havia dos sindi- t?-
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Cada vez más famosos con-
fían en el Microtransplante
Capilar pelo por pelo, entre
ellos artistas, deportistas y
políticos. Esto se debe a los
resuhados increíblementena-
turales y perfectos, ya que es
la única solución definitiva a
la calvicie científicamente
comprobada.

La imagen lo es todo. Laca!vi-
cie la sufren todos, incluso los fa-

mosos. Su permanente exposición
hace que el cuidado en su imagen

y la belleza persona! sea aún mayor. Espor ello que los famosos buscan los mejores
y más efectivos métodos para renovar su imagen. Y en lo que refiere a
recuperacióncapilar,el microtransplanteseencuentra en primer lugar.

Microtransplante: la soludón perfecta. Latécnica exclusivade Medical
Hair se realiza pelo por pelo con el propio cabello del paciente en una sesión de
tan sólo tres horas. Las raíces capilares se fraccionan en pequeños segmentos
hasta alcanzar unidades foliculares de uno, dos y tres cabellos, los cuales son mi-
croimplantados en las zonas despobladas. Como cada paciente dona su propio
cabello no exiSte la posibilidad de rechazos. El ritmo del crecimiento es normal
(1 cm. por mes) y no requiere ningún cuidado posterior.

Atención personalizada: el diferencial. Todos lospacientes exigencon-
fidencialidad y seguridad. Por eso la persona que llega a Medical es atendida por
un especialista quien diagnostica y asesora de acuerdo a su caso particular. Este
mismo médico es quien va a atender al paciente, sin derivarlo a otro especialista.
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"M'AGRADA TREBAllAR REGISTRESDIFERENTS,TOT I QUEÚLTIMAMENT DOMINA El SURREAlISME MElANCOllC".

cats d'actors, e1l1igat al PSUC i aquest, que
era una mica més anarco.

celona i coneixer Lydia Azzopardi per for-
mar la nostra companyia actual.

Els anys en que triomfava la contra-
cultura i s'anaven a menjar el món.
En aquella epoca érem més innocents.

Pero sempre ha sigut molt de fer solos.
Sempre. Ara, a la tardor, me'n vaig a Tai-
wan, hi faig uns solos, un d'eHs inedit; em
re laxa molt deixar la companyia. Com a
productor, quan em quedo sense diners,
faig solos per poder pagar després l'equip
de producció.

Va perdre la innocencia i va emigrar a
Nova York.
Lainnocencia espero no perdre-la maL.
Sí,vaigviure a NovaYork.Vanser dos anys
molt Tics.Lamillor cosava ser venir a Bar- ¿Se sent creador d'una escola?
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Em sento més com a ressonador. Resso-

nador d'algunes coses en aquest país, a
Europa o al Mediterrani. De jove hauria
pogut marxar fora, pero vaig pensar que
algú s'havia de quedar aquí. Si no, mai cre-
arem un estil coreografic i un model de
ballarí que ens sigui propio Jo no sóc una
copia de segona de ningú (em considero
un res sonador), pero al mateix temps sé
que ningú baIla com jo, no vull crear clons.
Jo n'estic orguHós, perque cree que estic
creant cultura en aquest país.

¿Hi ha tensió en voste entre el baHarí,

el coreograf, el director i el productor?
La més important es troba entre el baHa-
rí coreograf i el productor, perque moltes
vegades és contradictoria. Com a creador
sempre estic pensant en coses i l1avors,
immediatament, penso en el que costa.
Pero també et dóna una dimensió i una pro-
funditat en el que fasoLa relació entre el
coreograf i el baHarí m'agrada molt, per-
que en aquest ofici el professor-ballarí-core-
ograf és la gran dialectica, és apassionant.

LTéfacilitat per manar?
Sempre he sigut el capita de l'equip de fut-
bol, el representant de la classe. Sempre
sóc alla. Tota la meva vida he hagut de
prendre decisions perque sempre he aga-
fat responsabilitats, hi estic acostumat
per naturalesa. Vaig comen<;ar a fer core-
ografia de molt jove i no va suposar cap
esfor<;.Per a mi no són ordres, sinó trebal1
en equipoJo faig la meva feina, 1idono uni-
tat; ells són els que 1idonen cos i vida. Una
bona coreografia amb mals baHarins no
va enlloc. 1al revés, encara se salva.

¿La ideología es reflecteix en el seu ball?
Em considero més un ésser espiritual. Ide-
ologia en sentit d'humanisme. Per a mi el
més important és la vida, procuro no llen-
<;arbrossa i, en canvi, oferir regals perque
la gent disfruti. Pero sí que crec en el sig-
nificat huma del que faig, cree que la gran
política avui és mantenir l'ésser huma en
el centre de la vida. Aixo és fer política:
que no ens perdem entre les multina-
cionals. La gran política és el que defineix
el viure; tu te'n vas a dormir a la nit i hi

ha vegades que et dius a tu mateix: "Avui
he viscut el dia". ¿Per que m'ho dic? Aixo
és el que m'interessa i en aquest sentit els
meus espectacles estan carregats d'una
consciencia i d'una presa de posició.



¿El dia a dia l'afecta?

Sí, és clar, en els espectaclesvols donar un
missatge al público A Psitt!!Psitt!!,em venia
de gust dir a la gent que es desperti; que
obrin els sentits i surtin al carrer i com-
parteixin la vida amb els altres; que s'a-
bracin; que somriguin a qui elscaigui sim-
piÜic.Últimament vaig per les ciutats i
veig que ens anem clavant cops, quan el
que m'agradaria és trobar-me una perso-
na al davant, simpatica, qui sigui, que hi
hagi comunicació en la vida. Al fer una
dansa que no és tan argumenta!, treballes
més la part emocional, més la partpro-
funda i interior; altres companys prefe-
reixen fer més sociologia, més reality shoW;

altres treballen amb problemes molt direc-
tes, les minories, la violencia de genere,
l'homosexualitat; em sembla bé, encara
que jo he optat per una altra línia.

¿Seguira creant coreografies encara que
no les bal1i?
Segur.Una altra cosa:si jo no em retiro en
actiu, és un mal$enyal per a la professió.
Ens hem de poder retirar en actiu, tran-
quils,i quela nostra experiencialapuguem
transmetre a altres, perque, si no, s'ha de
tornar a comen<;:arde zero. A mi em va
tocar perque la connexió amb la genera-
ció anterior no va ser fluida.

¿Com veu els seus companys?
Patim d'estres, de falta de recursos. Ens
movem en un espai petit i aixo crea una
certatensió, perocom que és un oficimolt
solidari i en el fons humil ens recolzem.És
la falta demitjans la que provoca la tensió.

No obstant, les disputes entre ballarins
són historiques.
No m'interessa la vanitat, pero, per des-
gracia, avui gairebé has de vendre el teu
nom. Si hi hagués més lloc a la peixera, els
peixos anirien tranquils per la seva banda,
pero quan hi ha poc espai, comences a
empenyer i cadascú s'ho munta com pot.
La dansa és sortir i baIlar; l'ego i la vanitat
em semblen un inconvenient horrible.

S'ha de pujar a l'escenari per genero si-
tat, s'han de fer regals, pero no exhibicions.

Acabi parlant del Bar~a, voste que uneix
futbol i dansa.

ne i d'un futbolista com Xavi és molt sem-

blant: 1'afirmació de l'espai, cosa que la
majoria deIs espectadors de futbol no veuen,
perque, habituats a la televisió, no ho cap-
ten, mentre que al camp no només veus el
que fa, també el que ha decidit no fer. Gent
com Cruyff, que era el meu déu, feien core-
ografía. El futur del futbol passa per juga.
dors cada vegada més ballarins; la poten-
cia tindra un límit i es desenvolupara lla-
vors 1'aspecte intel.ligent, la llibertat.

A part de Ronaldinho, ¿qui baIla bé?
M'entusiasma Puyo!. És un atleta, un mag
del pes, un defensa absolutament nou.
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Per sort o per desgracia sóc del Bar<;:ades
deIs 5 anys, sóc el soci nou mil i escaig. És
clar que tenen molt a veure futbol i dansa.
He estat donant unes conferencies a Ale-

manya pel Mundial sobre aixo. El futbol
és més brutal, es busca la potencia, pero hi
ha coses comunes. Per aconseguir xutar bé
una pilota has de resoldre el problema de
posar el pes en una cama en equilibri i en
proporció: un problema semblant al que
ha de resoldre un ballarí. Per un altre cos-

tat, el joc posicional és coreografia; 1'acti-
tud deIs ballarins d'una obra de Balanchi-

Treu la pilotaals davanters i es queden
gla<;:ats.No hi estan acostumats, només
estan acostumats que els facin faltes, pero
ell els treu la pilota sense fer una falta, no
s'ho imaginen, aixo és una qüestió de pes.
Ell ho pot fer com ho podien fer Gene Kelly
i Fred Astaire. La resolució de pes de puyol
és molt semblant a la de Maradona, amb

el centre de gravetat molt baix, mentre
que la de Cruyff i Ronaldinho és al revés,
és més amunt. ~
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