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Homenatge a l’etern ‘dream-team’
CRÒNICA Cesc Gelabert dibuixa a ‘Foot-ball’ una vistosa connexió entre futbol i dansa

JOSÉ CARLOS SORRIBES 
BARCELONA

P
ocs equips en la història 
del futbol han desenvolu-
pat un joc més coreogràfic 
que el que va fer del Barça 

tricampió d’Europa entre el 2006 i el 
2011, un dels millors, sinó el més 
gran, de la història. És per això que 
poc, o gens, hagi de sorprendre que 
un coreògraf com Cesc Gelabert ha-
gi rendit el seu particular homenat-
ge a aquell dream team en l’especta-
cle Foot-ball que estrena la Sala Ta-
llers del TNC.

DOS MONS / Soci del Barça des de la se-
va infància i excel·lent jugador de 
futbol en la seva joventut, Gelabert 
ha plasmat en una atractiva i vistosa 
proposta els nexes evidents, els 
ponts que uneixen dos mons en apa-
rença tan llunyans com la dansa i el 
futbol. Al costat de set ballarins més, 
mostra fil per randa els moviments i 
gestos d’estrelles com Messi, Xavi, 
Iniesta, Puyol i Valdés. Gelabert es re-
serva dos breus solos, el primer amb 
la metàfora inequívoca de l’entrena-

dor. Així ho revelen en el vídeo que 
acompanya el seu ball les cares de  
Rijkaard, l’entrenador que va obrir 
el camí de l’èxit, de Pep Guardiola, el 
pilot del quadrienni gloriós, i de Tito 
Vilanova, el que va posar la guinda 
amb la Lliga dels 100 punts.

TREBALL VIDEOGRÀFIC / El coreògraf ha 
dissenyat un espectacle en què un 
elaborat treball videogràfic té tant 
relleu com la coreografia, amb imat-
ges de partits que emocionen l’es-
pectador més culer i altres de com-
plementàries dels ballarins. La for-
ça, l’èpica i l’emotivitat d’aquest 
suport és tan gran que poden fins i 
tot eclipsar les accions de l’escena, 
una mica discontínues per les cons-
tants entrades i sortides dels balla-
rins. Gelabert recrea amb ànim cien-
tífic la connexió entre els gestos tèc-
nics del futbol i la dansa, però 
Foot-ball es queda més lluny en el rep-
te de transmetre la passió i l’energia 
que envolten el joc o el seu sentit 
més col·lectiu.
 És per això que els millors mo-
ments del muntatge són accions 

individuals com la sort del penal 
–amb un ballarí en el doble rol de 
llançador i porter–, les aturades vo-
ladores de Valdés i, per descomptat, 
l’obra d’art de Messi contra el Geta-
fe, la versió 2.0 del gol de Maradona 
a Mèxic-86. Amb els tots els ballarins 
mirant cap a la pantalla s’arriba a te-
nir la impressió que ni s’atreviran a 
recrear-lo. 

MAGNÍFICA MÚSICA / L’acabat exquisit, 
amb una magnífica i variada música 
original de Borja Ramos i una encer-
tada il·luminació de Conxita Pons i 
del mateic Gelabert, acaben per dei-

xar un bon pòsit en una proposta in-
novadora i valenta. Hi ha sempre la 
intenció d’atrapar la bellesa i l’estè-
tica d’uns moviments, pura geome-
tria en aquell dream team, que allu-
nyen el superat tòpic que el futbol és 
només un joc primari on hi ha 11 ho-
mes en pantalons curts que corren 
darrere d’una pilota. De la mateixa 
manera que és fàcil aventurar que 
Pep Guardiola estaria encantat amb 
Foot-ball. H33 Un moment de l’espectacle ‘Foot-ball’, a la Sala Tallers del TNC.
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El vídeo amb les 
jugades de Messi i 
companyia eclipsa  
els moviments  
dels set ballarins

La cultura xilena 
plora Lemebel
3L’escriptor, activista i ‘performer’ mor 
als 62 anys a causa d’un càncer

ABEL GILBERT
BUENOS AIRES

La cultura xilena es va sumir ahir en 
un estat de dolorosa perplexitat. Pe-
dro Lemebel va morir als 62 anys des-
prés de lluitar contra un càncer de 
laringe. Escriptor, cronista, artista 
plàstic, performer, va ser un verdader 
revulsiu de les lletres xi-
lenes, especialment en 
la transició democràti-
ca. Amb alguna cosa de 
l’argentí Manuel Puig i  
els cubans Severo Sar-
duy i Reynaldo Arenas, 
i molt de la pròpia tradi-
ció literària del seu pa-
ís, una part de l’obra de 
Lemebel  va girar al vol-
tant de qüestions com la 
marginalitat tant social 
com sexual.  
 «No sóc Pasolini de-
manant explicacions/ No sóc Gins-
berg expulsat de Cuba/ No sóc un ma-
rica disfressat de poeta/ No necessi-
to disfressa/ Aquí hi ha la meva cara/ 
Parlo per la meva diferència», va es-
criure el 1986, sota la dictadura de Pi-
nochet. En aquell Manifiesto, els pocs 

lectors de llavors van trobar una veu 
tan poderosa com diferent. Amb els 
anys, Pedro Lemebel va anar adqui-
rint més visibilitat i prestigi dins i fo-
ra del país, tant a l’Amèrica Llatina 
com a Europa. Havia estat nominat al 
Premio Nacional de Literatura 2014. 
El guardó va acabar en mans d’Anto-

nio Skármeta, cosa que 
va disparar una intensa 
polèmica en cercles cul-
turals.
 E logiat  de  mane -
ra permanent pel seu 
compatriota Roberto 
Bolaño, Lemebel, gua-
nyador el 2013 del pre-
mi Iberoamericà de Lle-
tres José Donoso, era 
autor d’obres com Loco 
afán (1996), De perlas y ci-
catrices (1998) i la seva 
novel·la Tengo miedo tore-

ro (2001). Els seus últims llibres van 
ser Adios mariquita linda (2004), Sere-
nata cafiola (2008), Háblame de amores 
(2012) i l’antologia de cròniques inè-
dites Poco hombre (2013). La mort, per 
esperada, no va deixar de causar un 
gran dolor. H

ÒBIT

33 Pedro Lemebel.


