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sardanejant
ENTREVISTA

ALBERT FONT-TARRÉS

� BARCELONA �Assegura que el seu
paisatge favorit de Catalunya és
el Montsec. Ben a prop hi té
arrels familiars, aVilanova de
Meià (Noguera). El seu presti-
gi en la dansa contemporània li
ha valgut el Premi Nacional de
dansa (1983 i 1997) i més d’un
premiMax.El Govern espanyol
també li ha entregat la Medalla
d’Or al Mèrit en les BellesArts
(1994) i el Premio Nacional de
dansa (1996). El visitem. Un
col·laborador seu ens obre la
porta del local on s’experimen-
ten les produccions de la com-
panyia Gelabert-Azzopardi i
ens aténmentre el ballarí s’aca-
ba de dutxar.Tot just ha acabat
un assaig.Mentre es canvia, sen-
tim que el seu ajudant li repas-
sa exhaustivament la història
de la sardana. Un cop enllestit
ens saluda i ens convida a seu-
re davant d’una taula, damunt
la qual hi ha un petit munt de
llibres de referència sobre el fet
sardanista.
Ja és conegut el ‘solo’ que heu
interpretat enmés d’una ocasió
sobre la sardana ‘Enyor’, de Ri-
card Lamote de Grignon. Com
va sortir?
Va sortir d’una iniciativa del pro-
grama Nydia deTV3, amb en
Jordi Lara. Ells em van enredar
per fer aquesta operació. I al-
gun dia continuarà. És un tema
del qual, desafortunadament,
no puc parlar.Ara precisament
estic aquí... [Mostra la pila de
llibres].
La sardana és una dansa de la
qual tenim una visió només

d’ara, ens hem oblidat del seu
naixement, de les seues arrels.
En coneixem la versió més co-
dificada, per l’èpica. Em va fer
gràcia fer aquest primer intent,
que el vaig fer molt amb l’ins-
tint però crec que ha resultat in-
teressant i, curiosament, ara
m’ho corroboren quan parlo
amb estudiosos de la sardana.
Aquesta sardana que vaig fer jo
sol ha resultat molt agradable,
a la gent li ha agradat, veig que
ha creat imaginari... fins i tot,
gent del folklore m’ha dit que
els ha suggerit coses. I he tingut
l’oportunitat de ballar-la, l’úl-
tim dia, per la Diada, per
exemple. I notes que quan la
gent ho veu passa alguna co-
sa.Amb la dansa contemporània
encara hi ha un estereotip mal
entès, la gent vol saber què vo-
len dir les coses. En canvi, amb
la sardana ningú que l’ha vist
ha gosat de preguntar-me què
vol dir una sardana.A tots ens
vol dir alguna cosa.De fet, una
sardana vol dir moltes coses,
quan n’estudies la història, ho
veus.
Llavors la pregunta és: què sen-
tiu ballant-la?
Permi allò interessant de la dan-
sa és precisament la seua abs-
tracció. La dansa no és narra-
tiva per se, el que passa és que
avui dia pots combinar-la amb
el que vulguis.Tradicionalment
es combinava amb pantomima
i amb decorats figuratius. Més
endavant, ha aparegut el vídeo.
I avui dia pots utilitzar el text
i pots fer el que vulguis. En si,
la dansa és simbòlica però no

vol dir que sense sentit no tin-
gui sentit. Permi la dansa és evi-
tar el cos amb el cor i la ment.
El més important és com evites
el moviment, aquest evitar el
moviment és donar-li sentit.
Aquest donar-li sentit és el que
la fa transcendir, que fa que a
algú altre li pugui arribar.
Ambquè us vau basar per fer la
coreografia?
En aquest cas, està feta amb
l’instint. Està basada amb el que
permi significa la sardana trans-
crit a un altre territori. Si inda-
gues en la història de la sarda-
na no era com la que hi ha ara,
era una cosa molt més rica i
molt més variada.Curiosament,
abans era una cosa que es feia
servir com el hip-hop de l’èpo-
ca. El que passa és que ara se’ns
ha quedat amb una forma que
correspon a principis del
segle XX i s’ha quedat
així. Fixa’t amb
música la quan-
titat de va-
riants que
hi ha de

sardanes, per què no es pot fer
també variants en elmoviment?
Respectant l’esperit del que és.
Creieu que hi hauria d’haver co-
reògrafs a les places o als grups
sardanistes?
Per mi la sardana és una cosa
que hauria d’agafar una em-
branzida, podria agafar una em-
branzida nova i podria agafar
més varietat. Però perquè pu-
gui passar això és un procés
complicat, social...No sé si pas-
sarà.No sé si passarà perquè la
gent jove ja comença a mirar
cap a una altra banda. La gent
jove ara està més amb el hip-
hop, que és la dansa actual del
moment.No sóc unmag i no sé
què passarà però es necessita la
gent jove. La sardana la van fer
la gent jove en el seu moment.

Després la Renaixença la va co-
dificar però en el seu esperit ori-
ginal, segurament, va passar per
moltes fases. Per què no es pot
obrir ara una altra vegada a al-
tres coses? Però és clar, això és
una cosa de consens social que
no és fàcil i que no depèn d’una
sola persona. La meua feina,
que no sóc un especialista, pot
ser aprofitar la meua ignoràn-
cia, des del meu respecte i la
meua intuïció, per intentar apor-
tar una sèrie d’idees que des-
prés algú pot recollir d’una al-
tra manera.
Les colles sardanistes tenen la
modalitat de punts lliures en
què mantenen la rotllana i fan
passos diferents. Això és el que
caldria?
Penso que s’hauria d’anar una
mica més enllà.
Deconstruir la rotllana?
No ho sé. La meua resposta a
això serà aquest procés que es-
tic fent ara i no t’ho puc dir fins
que hagi arribat al final.
Però caldria mantindre el cerc-
le?
Crec que no. Originalment no
era un cercle, per exemple. Per
mi no és sacrosant el cercle. Jo
crec que el maco és jugar a fer-
lo i desfer-lo.Aquesta és lameua
visió en aquests moments.
Veig que esteu estudiant la
història de la sardana i heu par-
lat que esteu treballant en un
projecte que s’hi relaciona.
Unprojecte del qual no puc par-
lar ara perquè és un projecte fu-
tur. I no en puc parlar fins que
no es faci públic.
Per als propers mesos, anys...?
Més endavant.Tardaré temps a
fer-ho però ja hi estic treballant,
però no puc parlar-ne fins que
es faci públic. És una correcció
formal.
Podem saber qui ho promou,
qui ho produeix?
No, no.No ho podeu saber fins
que ho diguin els que ho pro-
mouen.No em pertoca a mi de
dir-ho.

‘Si hi ha variants en lamúsica,
per què no en elmoviment?’

CESCGELABERT
� BALLARÍ, COREÒGRAF I DIRECTOR �

Sonoritat de cobla al disc
de Joan-Llorenç Solé
El músic Joan-Llorenç Solé va
presentar diumenge el seu se-
gon disc, titulat I si l’amor fos un
conte... durant un concert a El-
na (Rosselló). El cantant, de vo-
ra 32 anys, compta amb la col·la-
boració de músics com Olivier
Marquès,a la tenora,o Lilian Pe-
rez, al fiscorn.De fet, Solé ha si-
gut fiscornaire de les cobles Per-
pinyà i Casesnoves. Solé és con-
siderat el representant nord-ca-
talà de les joves veus del pano-
rama musical actual.

La sardana, al referèndum
dels Països Baixos
La Cobla La Principal d’Ams-
terdam animarà la consulta so-
bre la independència de Cata-

lunya que tindrà lloc el 25 d’abril
a la capital dels Països Baixos.
Hi podran votar els més grans
de 16 anys que compleixin al-
gun dels requisits següents: ha-
ver nascut aCatalunya,que acre-
ditin haver-hi viscut o ser fill, nét
o cònjuge d’una persona catala-
na.El 25 d’abril hi haurà consul-
tes a vora dos centenars demu-
nicipis i més d’un milió de per-
sones estan cridades a votar.

Presenten el disc
transpirinenc ‘Fent amics1’
Les coblesTresVents i Contem-
porània van presentar dissabte
el disc conjunt Fent amics1 en
una actuació al centre cultural
de Cabestany (Rosselló). El tre-
ball, editat per Picap, inclou dot-
ze sardanes,dos de les quals són
interpretades per les dos forma-

cions alhora. Entre les peces hi
ha records per als compositors
Manuel Saderra i Puigferrer i
MaxHavart.També hi ha un ho-
menatge al cantant Jordi Barre,
que fa 90 anys, amb la sardana
Els hi fotrem, basada en la co-
neguda cançó de l’argelerenc.

Dissabte retornarà la
Diada de Cultura Popular
La Diada de la Cultura Popu-
lar i Tradicional que promou
l’InstitutMunicipal d’AccióCul-
tural de Lleida tornarà dissabte,
a partir de dos quarts de deu del
matí, a la plaça de la Catedral.
Hi haurà activitats al llarg de tot
el dia,organitzades per unaquin-
zena d’entitats. Hi participaran
el Grup Sardanista Montserrat
(GSM) i la Cobla Municipal de
Lleida. Entre les accions prepa-

rades, hi ha un taller de sarda-
nes i punts lliures, al matí, i jocs
relacionats amb la sardana a la
tarda.A les set de la tarda hi ha
prevista l’exhibició de colles del
GSM i a dos quarts de nou hi
haurà una ballada de sardanes.
La diada torna després d’haver-
se’n suspès l’edició del 2009.Ho
fa amb canviant el 10 de setem-
bre pel cap de setmana abans de
la diada de Sant Jordi.

The Primaveras, al Sant
Jordi de Perpinyà
L’espectacle que porten a terme
Raph Dumas&The Primaveras
amb la CoblaMil·lenària serà el
plat fort de la diada de Sant Jor-
di organitzada pel centre de for-
maciómultimèdia de català Ins-
titut Font Nova, dependent de
l’ajuntament dePerpinyà.ElTea-

tre Municipal de Perpinyà aco-
llirà el concert el divendres 23 a
partir de les 9 del vespre.

RogerMas incorpora la
sardana al seu últim disc
RogerMas ha incorporat referèn-
cies musicals que recorden l’es-
tructura de la sardana al disc A
la casa d’enlloc (Satélité K).Ho
fa a la cançó El dolor de la be-
llesa. L’àlbum, que ha sortit
aquest mes, ha comptat amb la
col·laboració de la Cobla Sant
Jordi-Ciutat de Barcelona.

Dissabte, 23 d’abril
19.00 h: Cobla Jovenívola
d’Agramunt. Lleida, av. de Blondel.

Agenda


