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MARISA GERARDI PROFESSORA DE GANXET, ACTRIU, CANTANT, BALLARINA I COREÒGRAFA

, «Em sento tan creativa als escenaris 
com fent ‘crochet’ i ensenyant-ne»

Mansa Gerardi, esquerra, junt amb Elisenda Avellaneda, porten l'espai creatiu El Girasol

El Girasol, més que botiga 
i tallers de manualitats

JÈ» ilers d'espec
tadors l’han 

I % / I aplaudit al 
Nacional amb 

▼ -A. Mario Gas, al 
Victòria amb Dagoll-Dagorn, 
amb Comediants, al Liceu, a 
TOdeon de Paris, a Madrid, a 
tot Europa... I ara, al taller el 
Girasol de la Creu Alta, ensen
ya a fer ganxet I punt alumne 
per alumne, un o una a una. 
Però no deixa de ser una al- 
tra manera de comunicar amb 
persones; diferent.

Com de diferent?
Diferent perquè dalt de l'es
cenari tens una distància, res
pecte al públic. No diré que hi 
hagi una paret, però...

Però als espectadors no els 
veu, des de dalt de l'escenari.
Els sents, això sí. I aquí, al 
taller, estic amb l'aprenent o 

* aprenenta i treballem junts. És 
una gran satisfacció per mi.

Quina satisfacció?
;; Donar, fer, crear, des d'una al

tra part de mi mateixa.

L'altra part de vostè, l'escèni
ca, com li va venir?
De molt petita, a Buenos Ai
res. A nou anys començar a 

^ fer ballet clàssic, a la matei
xa escola que Julio Bocea. I 
a 18 vaig començar en el te
atre musical. M'omple més: 
cantar, ballar, actuar... Com a 
intèrpret, però també donant 
classes.

Fins què? Com és que va ve
nir a Barcelona?
Perquè a Buenos Aires vaig 
conèixer Dagoll-Dagorn, que hi 
van venir a fer Glups.

Glups, amb aquelles històries 
de yuppies. A La Faràndula 
deuria venir al 1984.
Va ser un èxit tremendu. Es
taven el Pep Molina, la Teresa

Vallicrosa...

De llavors ençà, també vostè.

Vaig venir a Barcelona per Da- 
goll Dagom. El primer que vaig 
fer va ser estudiar la llengua 
catalana.

El català primer que res més?
És clar. Sobretot per actuar, 
cantar i interpretar, és impres
cindible. D'haver volgut anar a 
Londres, a treballar en els tea
tres, hauria hagut de perfecci
onar l'anglès. I aquí el castellà 
a més, per afinar l’accent. Un 
castellà neutre.

I el seu primer treball aquí?
De ballarina solista al Liceu, al 
Mefístòfeles que va protagonit
zar Montserrat Caballé i amb 
Cese Gelabert de coreògraf.

Al 2011, Marisa Gerardi va 
fundar Creacions de 
Crochet Marisa Gerardi.
Per la seva banda, Elisenda 
Avellaneda (a la dreta en el 
retrat) portava llavors la 
botiga Pedra, paper, tisora, 
a l'Avinguda Onze de 
Setembre del barri. 
Provenia, alhora, de la 
històrica Gargots, fundada

Al Liceu antic, doncs.
Sí. Després d'això, el Liceu es
va incendiar.

Vostè no es va aturar, però.
No. Del Liceu a un grup de rock

per la seva mare, Maria 
Ramoneda. A l'Espai 
Creatiu El Girasol (Onze de 
Setembre, 5), Elisenda i 
Marisa juntes nan obert la 
vessant comercial a les 
classes i els tallers, de 
costura, crochet, cartró 
pedra, arts manuals en 
general i, en el fons, també 
una mica les escèniques.

català, N'Gai N'Gai. Després 
Dagoll Dagom amb Flor de Nit, 
la coreografia d'Historietes, 
l'Oh Europa. A partir d'aquí 
Comediants, amb Carles San
tos per tot Europa, amb Mario

Gas al Nacional, Guys & Dolls: 
en coproducció amb l’Ode- 
on de París Els gegants de la 
muntanya, amb Lluís Homar; 
Follies de Sondheim al Teatro 
Español de Madrid, també de 
Mario Gas. I televisió: la sèrie 
Xoofff d'El Tricicle, Querido Ca
baret amb Guillermina Motta...

I feia ganxet, als camerinos? 
Un clàssic de les artistes.
Cert. Hi ha hagut i hi ha moltes 
actrius que per relaxar-se fan 
crochet entre escena i escena.
0 toma i toma als rodatges.

Diu crochet, no ganxet.
Perquè a casa ens ve de la 
besàvia, que era francesa. Les 
meves germanes també en 
saben molt. L’expressió sem
pre ha format part de la nostra 
família, sigui als escenaris o 
amb les mans. Tenim el tèxtil, 
a més del teatre, la música i 
el ball.

De l’escenari endins, doncs, 
també triomfava fent ganxet?
1 tant. Els companys i compa
nyes, el RoGer Pera... m'encar
regaven gorres, bufandes.

I d'aquí, al Taller El Girasol de 
la Creu Alta
És un projecte en el qual es
tem juntes, amb l'Elisenda 
Avellaneda. Havia anat a fires 
a Madrid, em demanaven ta
llers de crochet, i així ens hem 
conegut, a Sabadell.

L'Elisenda fa cartró pedra. 
Lliga per la banda del teatre, 
també?
Cada lloc, cada moment, cada 
obra té el seu què especial. 
Sobretot si hi ha creativitat 
Passa amb els teatres, i pas
sat també aquí, a El Girasol.

Estàs feliç, a El Girasol?
Molt. Sobretot fent tallers. 
Creant, ara amb més contacte 
amb el públic. Molt feliç ■
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