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ENTREVISTA ► CESC GELABERT, COREÒGRAF DE «FOOT-BALL»

«Amb el moviment s’entendrien 
millor les matemàtiques!»

CARLES GASCÓN

Aquest diumenge arriba al 
Teatre Principal, programat per 
LaSala Miguel Hernández (fun
cions a les 12h i les 18h. la 
primera seguida d'un col·loqui 
amb el públic), l'espectacle de 
la companyia Gelabert Azzo- 
pardi Foot-ball, on s'uneix la 
dansa contemporània de vuit 
ballarins sobre l'escenari amb 
els moviments dels jugadors 
del Barça projectats I editats 
en una pantalla al fons.

Futbol i dansa són cossos en 
moviment, però al primer pri
ma la força sobre les emoci
ons...
Abans que res voldria aclarir 
que no és tant sobre l'aspec
te sociològic -<|ue tocaria més 
al teatre o al cinema- sinó 
d'una anàlisi de la tècnica del 
futbol i de la dansa, i a partir 
d’aquí surt una dramatúrgia. 
Per exemple, el futbolista ha 
de traslladar el pes sobre un 
peu per tenir l’altre lliure, i ai

xò li passa també al ballarí. 0 
quan corres i has de tocar al 
mateix temps la pilota cal un 
gran equilibri i complexitat. 
Quan llences un penalti, no és 
tant xutar com la concentració.

Com es relaciona el ball amb 
les imatges?
No imitem el futbolista, fem va
riacions sobre el moviment... 
Ens hem passat molt de temps 
estructurant les imatges per a 
aquest muntatge que ha fet 
Jordi Morató. Dos anys selec
cionant! Em vaig cenyir a l’èpo
ca de Rijkaard, Guardiola i Tito 
Vilanova, per qüestió de drets 
(coprodueix Mediapro amb el 
Teatre Nacional de Catalunya). 
Ara se'n podria fer un altre. 
També calia que les imatges 
tinguessin prou qualitat. Qua
si és primer la imatge que la 
coreografia.

La música i el vestuari són 
també essencials
I la llum, que ens ajuda a gra
duar tot això. La música és es
pecial per aquest espectacle,
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El bailan i coreògraf Cese Gelabert, al Camp Nou

de Borja Ramos. Quan xuten a 
porta hi ha també una explo
sió muscal. És molt variada. 
Hi ha una anècdota, van fer 
una enquesta de quin instru
ment s’associava amb el fut
bol i molts deien el bombo, 
és clar. Però aquí també hi ha 
pianola. Ha quedat un espec
tacle exuberant, amb molta vi

da. molta llum... A vegades pot 
semblar estressant, no saps 
on mirar... però m’agrada això.

Fa 50 anys que ets soci del 
Barça i de fet podies haver es
tat futbolista
Més de 50, sóc el soci 6.242... 
I vaig jugar a futbol dels 14 als 
21 anys.

Aquí també balles
Ballo dos trossets curts. A la 
tarda, a més, substituiré un 
dels ballarins que no pot venir.

Et sents més Messi o Guardi
ola, ballant?
A mí els jugadors m’agraden 
tots. però no tant els davan
ters. Sóc més de Puyol. Per mi 
l’espectacle funciona gràcies 
a l'art. Aprofito la familiaritat 
que tenen moltes persones

El Principal acull 
dues funcions de 
«Foot-ball» aquest 

diumenge

amb el futbol per ajudar-les a 
somiar amb el moviment i des 
d’ell.

Potser costarà que vinguin 
futbolistes a veure-ho
A la pre-estrena van venir afi
cionats al futbol, gent que no 
havia vingut abans. M'agrada 
compartir això amb la gent 
Quan et bellugues, penses 
millor. Mira, m’agradaria que 
a les escoles, de tant en tant 
s’aixequessin dels pupitres. 
Amb el moviment s’entendrien 
millor les matemàtiques! ■

Cia. Erre que Erre: 
vint anys de dansa amb 
«Reset» a LEstruch
I un assaig obert de Meritxell Checa

c. c.

La reconeguda companyia 
de dansa Erre que Erre com
pleix enguany 20 anys de tra
jectòria i ho celebra amb un

muntatge, Reset, que es pot 
veure aquest dissabte a L’Es
truch (21h; 10 euros).

Com ells expliquen, és «un 
espectacle amb una temàtica 
molt connectada al context

actual, en el que vivim en una 
constant i imperiosa reinven- 
ció, de la que ressorgeix el 
poder de la col·lectivitat, del 
col·lectiu i de prendre consci
ència que és necessària la cre
ació de lligams i la pertinència 
al grup, més enllà de l'individu
alisme, oer a construir i rein
ventar una nova realitat».

Ángeles Angulo i Mario G. 
Sáez són responsables de la 
direcció artística i a la interpre
tació (i també creació) trobem 
Mario G. Sáez, Marianne Mas- 
son, Caria Pérez Mora, María 
M. Cabeza de Vaca i Koldo

Arostegui. Diuen també que 
han volgut «tornar als orígens 
(però sense revisions, partint 
del moment actual i mirant 
cap endavant) i realitzar una 
coreografia summament rica 
en matisos, en diferents tipus 
d'energies, de sensacions... 
volem celebrar l'exuberància 
del cos, emborratxar-nos en 
les seves possibilitats... ela
borar música amb ell*.

Meritxell Checa
També aquest dissabte, a la 
sala 1 de L'Estruch iSant Isi
dre, 140) es presenta en for

mat d'assaig obert l'especta
cle «Etairas», un projecte diri
git per la ballarina i coreògrafa 
Meritxell Checa.

«Tenia ganes de parlar de 
la dona. de l'essència de les 
dones, per homenatjar-les. Així 
que vaig decidir reunir un grup 
de dones de totes les edats, 
amb o sense experiència artís
tica. durant dues setmanes 
aquí a L'Estruch, per investi
gar, compartir i crear amb mi», 
explica Checa.

L’entrada és lliure, i la mos
tra anirà seguida d’un col·loqui 
amb tot l’equip ■

«El so de l’esperit», una 
òpera-collage, dissabte 
a la Santíssima Trinitat

Amb aquesta funció comença la seva gira per a diferents poblacions catalanes
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Peces de gospel, líriques 
i instrumentals combinades 
amb projeccions àudiovisuals i 
dansa que reflexionen sobre la 
indiferència i la falta d’empa- 
tia del món en que vivim donen 
forma a l’espectacle «El so de 
l’esperit», que arriba aquest 
dissabte (20h; 10 euros) a la 
Parròquia de la Santíssima Tri
nitat.

És obra de Joan Martínez 
Colàs. té un format d'òpera-co
llage, i va ser estrenat el pas

sat mes de novembre al Palau 
de la Música Catalana amb un 
centenar d’intèrprets a l'esce
nari.

Corlubilo í Laia Camps
Ho encapçala el grup vocal MC 
Cor i compta amb un elenc de 
solistes com la soprano saba- 
dellenca Laia Camps, Merche 
Handrich com a mezzo- 
soprano, Josep Jarque de baix 
i Mònica Lao com a pianista i 
ballarina.

També hi participarà el Corlu
bilo, dirigit per Marc Alguersu-

ari, i els nens i nenes que cur
sen la Catequesis a la Parrò
quia de la Trinitat que han fet 
un taller per a preparar-se per

a participar en l’esoectacle. 
Amb la funció d'avui, «El so 
de l'esperit» comença la seva 
gira per a diferents poblacions

catalanes. Està organitzat per 
BCC compta amb el suport de 
la Parròquia de la Santíssima 
Trinitat i Ràdio Estel ■


