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FormosaballaCorchero
El poeta i el ballarí estrenen avui a Temporada Alta ‘Immediacions’, una ‘work in
progress’ en què el coreògraf interpreta els textos de l’escriptor sabadellenc

A. Gomila / M. Porter
BARCELONA

Andrés Corchero és segura-
ment el coreògraf i ballarí
català que més esforços ha
esmerçatainterpretar lapo-
esia occidental. Potser per-
què la dansa és a les arts es-
cèniques el que la poesia a la
literatura. Gil de Biedma,
José Ángel Valente, Octavio
Paz, Antonio Gamoneda,
Goethe i un llarg etcètera.
Només li faltava centrar un
espectatcle en un poeta
d’expressió catalana, i no
podia ser cap més que Feliu
Formosa, fidel col·laborador
seu i protagonista ja d’A un
poeta futuro, el muntatge
sobre Gil de Biedma de pri-
mers dels 90. Ara, però, per
primera vegada, el cofunda-
dor de la companyia Raravis
farà ballar i tindrà damunt
l’escenari el poeta recitat a
l’espectacle Immediacions,
que arriba avui a La Planeta
de Girona dins el festival
TemporadaAlta.El títolpro-
vé d’un llibre de Formosa, i
l’espectacle compta amb al-
tres poemes de Cançoner.

“Em fa caminar per allà”,
diu Formosa, content de
mantenir la relació artística
amb Corchero. El coreògraf
ens explica que l’espectacle
consta de dos blocs: l’un,
ambFormosarecitantelCa-
çoner, i ell ballant; i l’altre,
amb el poeta movent-se i lle-
gint versos d’Immediacions
–llibre del 2000, format ín-
tegrament per poemes d’un
vers–, i el ballarí seguint la
seva veu.

Unadelescosesmésinte-
ressantsd’aquestespectacle
és que és una work in pro-
gress que porta per nom El
peu de la lletra i que culmi-
narà el juliol del 2009 amb
l’estrena al TNC de Present
vulnerable i tindrà de “mo-
tor” el Cançoner. Aquest lli-
bre, editat el 1976, és un
delsvolumsmésimpactants

i colpidors de l’últim quart
del segle XX, en què Formo-
sa parla de la mort de la seva
companya d’aleshores. “La
idea és parlar del tema de la
pèrdua”, explica Corchero.

Treball bidireccional
Jafatresanysquecoreògraf
i ballarí col·laboren en
aquest projecte, amb Rosa
Muñoz (companya de Cor-
chero a Raravis) i el polipoe-
taEduardEscoffet. Immedi-
acions n’és la tercera pota,
desprésd’unaprimeraexpe-
riència a la Setmana de Poe-
sia de Barcelona d’enguany
i una segona al Festival 30
Nits de Sabadell, ciutat on
Raravis té residència.

Formosa troba molt gra-
tificant el treball en comú
amb Corchero. “Sempre és
ell el que proposa”, diu.
Amb Immediacions, igual
que amb A un poeta futu-
ro, el poeta s’hi ha implicat

més. “Li vaig proposar que
hi posés dos lieder de Schu-
bert i aleshores ell va deci-
dir posar-los aquí i allà; des-
prés li proposo una altra
cosa”, indica Formosa, i
així la feina de ballarí i
poeta s’alimenta.

Corchero també sent una
certa admiració cap al seu
partenaire. “M’agradagaire-
bé tot el que fa”, assenyala.
El coreògraf, tanmateix, no
creu que els poetes que ha
fet ballar damunt l’escenari
tinguin gaires coses en
comú, llevat, això sí, que
“parlen de la vida i de la
mort”. Li agrada l’etapa més
filosòfica de Paz, la “mística
realista” de Gamoneda i
aquesta emoció continguda
que destil·len els versos de
Formosa. Corchero, amant
de la síntesi de la dansa
bhutto japonesa, arriba com
pocs a la potència silenciosa
del poeta sabadellenc. ■

Feliu Formosa (assegut) llegint els seus versos mentre Andrés Corchero els interpreta amb un moviment coreogràfic ■ PEP DAUDÉ

No és gaire habitual que una
companyia de dansa catalana
vagi a buscar músics per pre-
sentar un espectacle amb mú-
sica en directe, però encara ho
és menys que siguin precisa-
ment els instrumentistes els
que vagin a buscar una com-
panyia de dansa. Aquest ha
estat el cas del Quartet Afrodi-
sax, quatre saxos –soprano,
alt, tenor i baríton– que ja fa
un any i mig que van comen-
çar a veure vídeos de dansa
per triar amb qui treballar. El
coreògraf escollit va ser Carles
Sala i la seva companyia,
Búbulus, i, després d’una pri-
mera col·laboració púbica al
Macba, el resultat, després
d’un any de treball conjunt, és
aquest Quartet, que s’estrena
el dia 5 al Mercat de les Flors i
posa damunt l’escenari quatre

‘Quartet’ de saxos amb Búbulus

ballarines interactuant amb
quatre saxofonistes.

Carles Sala, seduït per la
idea de ballar la música con-
temporània catalana en direc-
te, ha bastit un espectacle
“abstracte” seguint la premis-
sa que “dansa i música són

espai, temps i qualitat”. A l’es-
cenari, les quatre ballarins i
els quatre saxos d’Afrodisax
interpretaran partitures d’Al-
bert García Demestres, Salva-
dor Brotons, Xavier Boliart i
Teresa Roig, a més de Ligeti,
Scelsi, Françaix i Lauba.

Un assaig de ‘Quartet’, amb els saxofonistes interactuant
entre les quatre ballarines de Búbulus ■ FERRAN MATEO


