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J.K. Rowling portarà la infància
de Harry Potter al teatre
Harry Potter debutarà en el teatre. La cre-
adora del mag de Hogwarts, J.K. Rowling,
fa un any que treballa en el projecte d’una
obra de teatre centrada en la infància del
personatge, quan vivia amb els seus oncles
sense saber que pertanyia al món de la mà-
gia. Sonia Friedman i Colin Callender li-

deren l’equip que treballa amb l’autora en
el guió de l’obra. “Al llarg dels anys m’han
fet incomptables propostes per portar
Harry Potter al teatre, però la visió de la
Sonia i la Colin és l’única que ha tingut
sentit per a mi”, ha declarat Rowling,
“emocionada” amb el projecte.CULTURA

d’òpera o de ballet clàssic –critica
Azzopardi–. Es compren peces aquí
i allà, a Mango, a Zara”. En canvi, els
vestits que han donat al MAE són
gairebé peces de passarel·la: “La
gent no va vestida així, pel carrer.
Aquest –diu assenyalant el mani-
quí– sembla un Christian Lacroix!”

Les úniques peces que no
han donat són les dels

últims espectacles,
que encara tenen en

repertori. La resta
són al museu o al
magatzem de
l’Institut per a ús
de l’alumnat.

“Quan veig la peça em ve al cap un
tros de la meva vida”, diu el ballarí
Cesc Gelabert. En total han donat
300 peces de 36 coreografies, inclo-
ent-hi barrets, tocats, malles i saba-
tes. Azzopardi és néta d’una modis-
ta i una barretera, i després de fer de
ballarina i coreògrafa va especialit-
zar-se en estilisme. Gelabert tam-
bé confessa que va fer un curs de
“corte y confección per saber com va
i poder col·laborar en la creació”.

El somni trencat de Gelabert
“Si miro tot el que hem creat em
sembla important. No sé què hauria
fet amb molts diners –afirma Azzo-
pardi–. No m’agrada veure que en
un espectacle hi surt una catifa de
seda que val un munt només per dos
minuts. Crec que hauria sigut igual
de frugal. La perfecció no té a veu-
re amb els diners, és una visió, un
concepte, una idea”.

L’economia i l’austeritat són pa-
raules que prenen importància en el
moment que viu la companyia, que
s’ha vist afectada per la retallada dels
ajuts públics. Han de trobar copro-
ductors per a cada nou espectacle, i
per ara no en preveuen cap abans del
2015. “Ens hem hagut de reorganit-
zar. No podem assumir ser produc-
tors. El canvi ha interromput moltes
coses”, afirma el ballarí. Sense ànim
de fer-ne una polèmica, Gelabert se
sent “frustrat” en veure les condici-

ons que han assolit els companys de
generació belgues o alemanys i que
aquínohanarribat.“Elmeusomni,el
que jo hauria volgut oferir a la cultu-
ra i al país, no ho he pogut oferir per-
què no es donen les condicions ade-
quades. És molt probable que hagi de
tornaracomençar”,diuelballarí,que
ha celebrat els 60 anys. El seu projec-
te vital passava per crear una compa-
nyia d’autor, convertir-la en resident
en un teatre, transformar-la en una
companyia instrument i sumar-hi
una aula pedagògica. Ara veu com els
passos en aquest sentit s’han desfet
i torna a estar “com als anys 70”. “És
trist, perquè em trobo en el millor
moment de la meva carrera, perquè
tinc el coneixement. Faré el que pu-
gui, si la societat m’ho permet. Si no,
em retiraré”, diu.

La seva feina, però, no s’esvairà.
Una part ja és al museu, a 20 graus i
a 50% d’humitat. Carme Carreño, la
conservadora, també tindrà la tasca
de documentar i catalogar tots
aquests dissenys, juntament amb fo-
tografies, cartells i programes de mà.
Quan ho tinguin llest, es penjarà a la
xarxa. I el MAE continuarà treba-
llant per recopilar noves col·leccions.
La directora del museu, Anna Valls,
està en converses amb La Fura dels
Baus, Els Joglars, Maria Elena Roqué
i el fons Salvat per sumar patrimoni
a un museu que, en un futur, hauria
de tenir espai expositiu.e

Vestuari de dansa, peça de museu
La companyia Gelabert-Azzopardi dóna tots els seus dissenys al Museu de les Arts Escèniques

LAURA SERRA
BARCELONA

En cinc penjadors atape-
ïts de fundes blanques hi
descansen 220 vestits
que resumeixen els 30
anys de trajectòria de la

companyia de dansa Gelabert-Az-
zopardi. Lydia Azzopardi, que n’ha
dissenyat la majoria, s’entreté a ad-
mirar els que hi ha muntats en ma-
niquins com si prenguessin vida. En
toca la tela, en repassa les costures.
Recorda l’any en què els va disse-
nyar, quin ballarí els vestia i fins i tot
li vénen al cap els llocs on va com-
prar la roba: la del vestit d’El somni
d’Artemis (1991) va sortir del basar
turc i d’un viatge a Lió, i el barret l’hi
va regalar Fabià Puigserver.

Tots aquests retalls d’història,
que formen part de la història de
l’escena contemporània catalana, ja
han entrat al museu. Aquesta set-
mana, la companyia ha fet efectiva
la cessió de tot el seu vestuari al Mu-
seu de les Arts Escèniques (MAE),
que és a les plantes baixes de l’Insti-
tut del Teatre. Al juny, Gelabert-Az-
zopardi va abandonar per necessi-
tats econòmiques la seva seu histò-
rica al barri de Gràcia, on tenien em-
magatzemats els vestits, i la cessió
al museu va ser una solució òptima
per assegurar-ne la pervi-
vència. Quedaran les se-
ves coreografies, però
també la seva aporta-
ció estètica. “És im-
portant documen-
tar el que passa,
perquè el movi-
ment desapareix,
només queda en ví-
deos. I el vestuari sí
que és físic. Si no està
ben cuidat, es podreix”,
diu Gelabert.

Dissenys de passarel·la
És el cas del vestit de l’Home Cigar-
ret, que van dissenyar per a Useless
(information meets boy) (2000). El
treuen de la funda i encara fa olor de
tabac. Està elaborat amb cortina de
dutxa i cigarrets, i s’haurà de guar-
dar segellat perquè es desconeix
com pot envellir. “És com un Andy
Warhol!”, diu la dissenyadora, ad-
mirant un atreviment que ara cos-
ta trobar en escena. “Avui en dia ja
no es fa vestuari, es fa estilisme, si
no és que ets una gran companyia

Reportatge 30 ANYS EN 300 PECES
01. Azzopardi i Gelabert amb un vestit de

cigarrets. A l’esquerra, una peça d’El somni
d’Artemis. 02. Les sabates que duien a El

somni... PERE TORDERA / ROS RIBAS
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Estil
“La perfecció
no té a veure
amb els
diners, és una
visió”, diu
Azzopardi

Crisi
“Elquehauria
volgutoferiral
paísnohohe
pogutoferir”,
lamenta
Gelabert


