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&CULTURA
ESPECTACLES

Cantants de tot
l’Estat recorden
l’èxode republicà
70 anys després

Música en
record
dels
exiliats

El CCCB acull de
nou la trobada
destinada als
lectors més joves

Món
Llibre,
prèvia de
Sant Jordi

Entrevista: Cesc Gelabert Coreògraf i cofundador de Gelabert Azzopardi
Companyia de Dansa. Avui estrena dos espectacles de curta durada al Teatre Lliure

“Comeladeens
remetalmón
interioriHändel
al’acceleració”
Teresa Bruna
BARCELONA

Cesc Gelabert, un dels més
poètics, més elegants i més
interessants coreògrafs del
panoramainternacional,es-
trena avui un programa
amb dos espectacles, curts i
molt diferents, al Teatre
Lliure,enelqualactualment
ésresidentamblasevacom-
panyia.Lesmúsiquestambé
són diferents: Händel i Pas-
cal Comelade. L’espai escè-
nic l’ha dissenyat Llorenç
Corbella, i el vestuari, Lydia
Azzopardi. El coreògraf ha
comptat amb l’assessora-
ment dramatúrgic de Víctor
Molina. I, com en cada es-
pectacle, hi ha canvis en
l’estil. Gelabert està en evo-
lució permanent.

Per què dues coreografies i
no una de sola, més llarga?
Ens va millor, ho hem vist
en altres muntatges en
què també hem fet un pro-
grama doble. Pensa que la
dansa no té paraules, no hi
ha referències de cap es-
criptor. Crec que és bo per
als ballarins i per a nosal-
tres. La primera dura 28
minuts i la segona 35.

Són força ballarins!
Si, deu. Jo segueixo sense
renunciar a la dansa! I
estic content perquè hi ha
sis homes i quatre dones.

Vam fer audicions i vam
pensar que a Conquassa-
bit li anirien bé nois, és un
input especial. Es van pre-
sentar 400 persones de
tot el món! De Barcelona
n’hi havia 150 i de Madrid
més de cent.

¿Estreneu companyia,
doncs?
Si, és la primera vegada
que estem junts. Els can-
vis de companyia són durs,
però tots ho necessitem,
ells i nosaltres. Els balla-
rins van a buscar el seu
món. És la primera vegada
que tenim una companyia
amb més gent d’aquí que
de fora. N’hi ha que han
passat per IT Dansa.

I això, per què passa?
Perquè el ballarí que s’ha
format aquí té l’impuls
d’anar a fora. És natural,
és pulsació.

Parlem dels espectacles.
Comencem per Sense fi...
És una peça per mirar-la
de prop. Proposa una visió
interior i una resposta in-
terior. Té una figura cen-
tral –jo mateix– que tra-
vessa el temps amb un
somriure als llavis. Com si
fos el seu pensament, van
apareixent escenes: solos,
duos... Hi ha un duo curt
que dura 3 minuts i canvia
10 vegades de partenaire!

Quina escenografia té?
Més que escenografia, hi
ha objectes. Hi ha una
bola, un quiosc, un pirulí,
flascons del gel... L’altra,
en canvi, s’ha de contem-
plar en perspectiva, com
quan mires un paisat-
ge. El públic sentirà
clarament aquesta di-
ferent manera de
mirar-les.

La música és de
Pascal Comelade.
¿Té a veure amb
els objectes?
Els que conei-
xeu Pascal
Comelade
veureu que la
música és una
mica diferent,
però al ma-
teix temps,
manté el seu
mon. És més
dura, més seca...
Però té aquesta re-
miniscència d’un
món concret, que
deixa intuir una por de
nen. Hi ha un xerrac que
fa soroll, un piano distor-
sionat... És una peça sen-
sible, delicada. Segueixes
veient-hi el Pascal, el seu
univers. Aquí les joguines
són més aviat objectes.
Veuràs que fa un petit gir.

Potser és una evolució del
Pascal...

Cesc Gelabert ha
cuidat sempre que els

seus espectacles
incloguin totes les arts,

des de la poesia a la
plàstica més impactant

■ JOSEP LOSADA
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L’hi vaig plantejar jo, d’en-
trada, perquè ja és la nos-
tra tercera obra junts i
crec que és interessant,
tant per a ell com per a mi,
mostrar-ho una mica dife-
rent. No fer allò de repe-

tir una cosa que ja saps
que funciona bé.

Potser a algú li
semblarà
menys bonica,
però a mi m’in-
teressa molt.

Anem al Conquas-
sabit. Què vol dir?

És una paraula en
llatí que significa

commocionar, frag-
mentar, trencar en

parts. Té com a punt
de partida l’accelera-

ció. Per a mi és una
idea molt abstracta i

em dóna moltes possi-
bilitats coreogràfiques.

Té connotacions de la
vida actual: pots parlar

en un segon amb l’altra
punta del món i, en canvi,
no tenim temps de res!

La música és de Händel. És
un homenatge als 250 anys?
No, és casual. Quan ho
vaig veure vaig pensar:
fantàstic! Jo volia fer l’ac-
celeració i Händel tracta
molt bé el tempo i el ritme,
i a la vegada és poesia.
Buscava el rap i Händel és
ideal per trobar-lo. I s’ac-

tud i la calma després d’un
huracà.

¿Diu que l’escenografia és
com un paisatge?
Llorenç Corbella ha fet un
únic element que va a dife-
rents espais i varia depèn
d’on sigui. També té a
veure amb el barroc, és un
paper de plata enorme. És
potent com un paisatge.

On es veurà, després?
Ja tenim uns quants llocs!
Anem a Bolívia, el Perú, Ità-
lia, Washington... També a
diversos llocs d’Espanya. A
Pamplona, el dia abans
farem una interacció amb
el públic sobre l’obra, que
podran veure l’endemà.
Com vam fer aquí, però
aquí era una setmana amb
totes les nostres creacions.

Aneu al festival d’Edimburg!
Ja és la tercera vegada que
hi anem. El 2004 hi vam fer
un projecte, Arthur’s feet,
amb personatges amb difi-
cultats d’aprenentatge. Va
ser meravellós. Vam gua-
nyar el premi de la crítica.

La gira segur que s’allarga-
rà. Tot i així, té projectes?
Sempre he anat fent coreo-
grafies. No fa gaire vaig fer
una òpera amb Frederic
Amat. M’agrada fer altres
activitats, però la compa-
nyia t’absorbeix moltíssim!

Viatjaremper
AmèricaLlatina
iNord-amèrica.
Ial’agost
elsportarem
alFestival
d’Edimburg!

❝

celera molt, eh! T’acaba
posant nerviós. Jo, al
final, acabo esgotat!

Però com ho va fer?
Són un seguit de peces ma-
nipulades. He agafat peces
vocals i instrumentals i les
he barrejat, les he super-
posat. Imagina un espai
amb moltes portes i que et
vinguessin moments dife-
rents des de les diferents
portes. La música va acce-
lerant, en pujada. Borja
Ramos m’ha ajudat en la
manipulació. Hi ha una
peça que es diu Conquas-
sabit que sona sencera. En
Händel hi trobes la poesia
del rap i el ritme pla, en
termes barrocs. Em per-
met mostrar l’acceleració i
fer contrastos amb la quie-

Dues històries,
dues
coreografies.
A dalt, un moment
de ‘Conquassabit’,
amb el seu únic
element
escenogràfic,
movible i multiforme,
que canvia de sentit
segons el lloc on
estigui. A l’esquerra,
la companyia es mou
al voltant d’un dels
objectes de ‘Sense fi’
■ JOSEP LOSADA

Gelabert, un
dels millors
ballarins
No cal ni saber de dansa per
disfrutar dels espectacles de
Gelabert. Els seus treballs
s’expressen clarament,
sense necessitat de paraules
ni per als més agnòstics. A
més dels cossos, tot flueix a
través de la poesia i de l’es-
tètica. Àlex Rigola, director
artístic del Lliure, explica
emocionat la classe que un
dia va donar a una escola de
nens immigrants: “Tots eren
de diferents cultures i dife-
rents comportaments. La
dansa i la música els van
unir més que les paraules”. I
no se’n pot estar d’afegir:
“Ells no el coneixien, no sa-
bien que eren davant d’un
dels ballarins més interes-
sants de l’Estat. No sé si és el
moment, però em surt de
dins de dir-ho: seria l’ideal
per dirigir la Companyia Na-
cional”. Gelabert se’n surt
dient: “Ja m’agradaria dispo-
sar d’orquestres, sempre he
de funcionar amb música de
cambra! Quan he treballat
amb companyies de fora he
tingut orquestres i funciono
bé. Però haurien d’acceptar
les meves condicions!”.

Conduint
eldestí

AnnaBriansóseràdesde
divendresalTantarantana
amb ‘De música i homes’

Teresa Bruna
BARCELONA

Una dona madura en plena
mudança fa un repàs a la
seva vida abans d’empren-
dre una nova etapa en què
ella sola dirigeix el seu destí.
Aquest és el punt de partida
de De música i homes, un
monòleg que recull totes les
tècniques del gènere (parlar
amb el públic, per telèfon,
amb un personatge imagi-
nat, pensant en veu alta...).
“Hem construït tot un uni-
vers al voltant de la protago-
nista per tallar la sensació
de monòleg”, diu Julio Álva-
rez, que ha dirigit l’especta-
cle. L’interpreta Anna Bri-
ansó i és un text d’Helena
Tornero, que s’ha anat edifi-
cant al ritme dels assajos.
Forma part de la iniciativa
Ellaaescena,un cicle que té
la dona com a eix central.
Aquest és ja el tercer espec-
tacle i s’estrena el dia 22 al
Tantarantana.Desdediven-
dres, hi ha funcions prèvies.

“Als altres dos especta-
cles del cicle –diu Álvarez–
havíem tractat relacions de
dones des de la lluita però
amb poca esperança. En

aquesta ocasió volia partir
d’una dona madura amb
una mirada il·lusionada cap
endavant,mestressadelseu
destí, amb desig de ser feliç
però no a qualsevol preu”.

Mentre prepara aquest
destí, la dona explica, recor-
da o pensa moments de la
seva vida: els homes, el pare
músic, responsable que ella
tingués un coneixement
musical fora del corrent:
“Vaig fer una cronologia
amb cançons. Volíem jugar
amb l’escolta. Ja no estem
acostumats a asseure’ns i
escoltar música”.

Anna Briansó, a més de
ser actriu, ballarina i coreò-
grafa (Boscos endins, Guys
& Dolls, El mikado, Opera
detresrals...), té l’agilitatne-
cessària per passar de nena
de 13 anys a algú de 30 que
es mou amb una melodia “i
que no es vegi patètic”. Per a
ella no ha estat fàcil: “Quan
tens la tècnica, costa molt
controlar-la i fer-ho natu-
ral”. L’obra reflexiona sobre
què és el destí i què constru-
ïm a partir de premisses
com “som on som perquè
hemlluitatoquèhauriapas-
sat si no hagués fet tal”. ■

Anna Briansó és Patti, una dona adulta que mira cap al futur
amb il·lusió perquè ha trobat l’home de la seva vida ■ DAVID RUANO


