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N
o, no estaria gens
malament dominar
uns quants passos
de ballet per transi-

tar per aquests carrers del
Nova York de la postnevada i
en jornades de glaciació.
Un salt per aquí, un gir o

una pirueta aèria per allà, i
així anar esquivant els bassals
i les muntanyes de gel, o de
bosses d’escombraries, que
impedeixen el pas a les vore-
res. Hi ha fenòmens als quals,
malgrat tot, costa d’acostu-
mar-se. La vida a menys onze
graus centígrads pot semblar
poc saludable, sempre segons
els paràmetres de la dieta me-
diterrània.
En aquest tipus de coses

s’entretenia el meu pensament
de camí del Walter Reade The-
atre, integrat al complex cultu-
ral i arquitectònic del Lincoln

Center. A més dels seus edi-
ficis i de la seva famosa font,
just davant del Reade –seu
de la Film Society i rampa de
llançament nord-americà
de Pedro Almodóvar–, s’estén
una zona de la plaça que és un
lloc extraordinari per gaudir
del capvespre a la primavera o
entreveure Saturn –es veu–
en les llargues nits d’estiu.
Avui, no.
Avui s’agraeix l’interior del

teatre, en el qual, a la calor
ambiental, també se suma
aquest punt de malenconia,
sense passar-se, que tremola
l’esperit. Per aquí camina,
molt esportiu ell, Cesc Gela-
bert exercint d’ambaixador
dels dansarins catalans. Al cap
de poca estona, a la pantalla.
Carmen Amaya, ballant al
Somorrostro sota el sol i
la pols d’una altra època.

“El que m’il·lusiona és que a
alguns dels qui eren a la sala,
que no sabien de la dansa a
Catalunya, els interessava la
pel·lícula”, diu després Gela-
bert, fora dels focus.
Quan arriba el torn del pú-

blic, pren la paraula un se-
nyor que reconeix que és un
dels que no en sabia gens i
demana “si hi ha algun llibre
en anglès”. La resposta queda
enlaire. Fins i tot que un altre
espectador, de trets orientals
encara que s’identifica com
l’Ariel, diu que sí, que sap
d’un volum molt fotogràfic:
“Però no en recordo el títol”.
Ja havia intervingut abans

per referir-se a Marta Carras-
co, que ha detectat en les
imatges del documental.
–Quin bon ull.
–És que l’adoro.

L’Ariel, que treballa en una
oenagé, va tenir pretensions
de ser dansaire. Va residir
una temporada a França i
quatre mesos a Barcelona.
Allà va descobrir la Marta.
–Va actuar una setmana a

La MaMa (sala de l’off-Broad-
way) i hi vaig anar cada nit. És
una de les millors que he vist.
Gelabert tanca comentant

el seu recent Foot-ball, espec-
tacle en què dialoguen el seu
esport – “el porto a la sang”–
i el seu art.
S’atreviria amb el futbol

americà? “No el conec i no ho
sabria fer, però segurament es
pot”. Així serà. Molts juga-
dors fan classes de dansa
per guanyar flexibilitat i
reflexos. Un bon exercici
per esquivar rivals, i bassals
a Nova York.

Joanna Ney, coorganitzadora
del Dance on Camera Festi-
val, és a dir, una mostra dedi-
cada a les pel·lícules de dansa,
aventura una suposició:
–Carlos Saura?
–Nooo.
Aquest diàleg sorgeix una

vegada s’ha projectat Perpe-
tual motion (o El moviment
perpetu, en la seva versió origi-
nal), documental d’Isaki La-
cuesta realitzat per encàrrec
de Televisió de Catalunya i
que la gestió del Ramon Llull
ha introduït en el programa
de la 43a edició del certamen.
El film porta un subtítol: La

història de la dansa a Catalu-
nya. Resulta xocant sentir a
parlar dels esbarts en aquest
racó tan megamodern de la
humanitat.
En acabar el passi, Gelabert

s’asseu a l’escenari al costat de
Ney, que li pregunta, i ell res-
pon. Cesc explica a la concur-
rència –no molta– que exis-
teix aquesta història pròpia, es
balla en català, que es diria.
Però això no s’entendria sense
el que anomena “la transmis-
sió”, que no és més que la con-
vivència de diversitats, des del
folklore o el music hall (Tórto-
la de València, a comença-
ments del segle XX) fins a la
feina d’ell i d’altres, sense obli-
dar el flamenc, amb el que
significa Carmen Amaya.
Allà està talonejant ella. Li

surt de l’ànima. No és Saura.
Los Tarantos, primera pel·lícu-
la espanyola que va participar
en els Oscar, la va firmar Fran-
cisco Rovira Beleta. Tampoc
no queda tan lluny: aquest és
territori de West Side Story.

WIREIMAGE

GETTY IMAGES FILMMAGIC

WIREIMAGE

A l’anglès nascut a Essex li tre-
pitja els talons Simon Nessman.
D’acord, encara és menys cone-
gut però és un dels més actius i
que Armani no està disposat a
deixar anar. El canadenc va co-
mençar amb la campanya Arma-
ni Exchange de primavera-estiu
2011 (juntament amb l’espanyola
Clara Alonso) i avui és la imatge
del perfum Acqua di Giò de
Giorgio Armani. Amb deu anys
menys que Gandy i un cos igual
de musculat acompanyant la se-
va cara de nen (té 25 anys), els en-
tesos el coneixen com el Jean
Dean modern. Però és l’últim de
la llista de topsmasculins que ar-
riba al milió de dòlars. L’any pas-
sat en va cobrar un d’exacte. El
segueixen el rus Arthur Kulkov,
amb 700.000 euros, gràcies a les
seves campanyes per a Dolce &
Gabbana o Tommy Hilfiger. I el
nord-americà Noah Mills, que
surt del planter de Dolce & Gab-
bana, amb 600.000 euros.
És un dineral, sens dubte, però

comparat amb el que cobren

elles les xifres semblen fins i tot
ridícules. Sobre la sisena posició
en aquest moment hi ha Liu
Wen. Té només 25 anys i la seva
gran sort va ser, és clar, haver es-
tat convocada per a la desfilada
de Victoria’s Secret, on va capti-
var tant pel seu somriure com
per les seves inacabables cames.
Tom Ford, Alexander Wang,
Christopher Bailey i Riccardo

Tisci se la disputen per a les se-
ves desfilades i és l’ambaixadora
de les campanyes d’Estée Lau-
der, Calvin Klein i Hugo Boss.
El resultat? Els sis milions in-

gressats l’any passat que també
cobren l’americana Kate Upton i
la australiana Miranda Kerr (l’ex
d’Orlando Bloom), malgrat la se-
va desordenada vida sentimental
i els seus constants canvis de nò-
vios (gairebé sempre multimilio-
naris). Però el cas més curiós és
el de Kate Moss, que, als 39 anys,
no només continua com a model,

sinó que ho fa mantenint la seva
cotització d’estrella. Ella també
cobra al voltant del sis milions
d’euros gràcies a les seves campa-
nyes publicitàries. I als seus
escàndols que, a dir veritat, cada
vegada van a menys. La guanyen
només Adriana Lima, que és la
tercera que és la tercera (la de Sal-
vador de Bahía segueix entre les
millors amb set millones de eu-
ros). I l’ holandesa Doutzen Kro-
es, que cobra pràcticament elma-
teix.
I esclar, també la inabastable

Gisele Bündchen. La brasilera no
només presumeix de caixet estra-
tosfèric, sinó que, a més, té una
vida perfecta. Al costat del seu
marit Tom Brady (que dilluns va
ser l’home del dia als Estats
Units pel seu paper decisiu a la
final guanyada pels New En-
gland Patriots a la Super Bowl)
forma una parella ben avinguda i
supermediàtica. Ideal i amb dos
fills, Benjamin Bündchen Brady i
Vivian Lake Brady.
I Bündchen, que no té manies,

no amaga la seva felicitat. Aquell
mateix dia de la victòria de Brady
va penjar a Instagram un petó al
seumarit.Hi deia: “Weare so pro-
ud of you daddy!!! Congratulati-
ons!!!! #gopats #superbowl #sb49
Estamos muito orgulhosos de vo-
cê papai! Parabéns!!!! #vaipat”.
La veritat és que no requereix
més traduccions.
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