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Cesc Gelabert (Barcelona, 1953)
va atendre ahir Regió7després de
fer l’escalfament per sortir a dan-
sar a Foot-balla l’escenari del tea-
tre Kursaal de Manresa. És un
muntatge que confronta un treball
videogràfic amb imatges dels fut-
bolistes del Barça amb els movi-
ments dels ballarins en directe. 

Vostè volia ser futbolista, i va
acabar ballant...

Tant com voler ser futbolista...
però vaig jugar en competició
amateur, amb l'equip del meu
barri, fins als 21 anys. Però el fut-
bol sempre m'ha agradat moltís-
sim. I sóc soci del Barça des que
tinc ús de raó, des que van inau-
gurar l’estadi, fa més de 50 anys.

Per als profans no semblen
evidents les similituds entre dan-
sa i futbol.  

Quan faig un espectacle sempre
intento trobar una referència cul-
tural per intentar compartir amb
el públic. Un moviment es fa art
quan el públic i el que el fa ho per-
ceben com un somni compartit i
en estat de vigília. El que permet
aquesta màgia, és la cultura, que és
molt fàcil de destruir i molt difícil
de construir. En aquest cas he uti-
litzat aquest referent cultural, om-
nipresent a la societat, que és el fut-
bol. I el Barça és un referent mun-
dial. L’espectacle no és una des-
cripció de la part sociològica, de si
guanyes o perds, sinó sobre l’as-
pecte tècnic del futbol, que per a
mi té molt a veure amb la dansa.
Ens situem en el seu equivalent en
dansa i en fem una variació.

Com es fa aquesta variació? 
El més difícil del futbol és el con-

trol. Tiren una pilota i tu amb la
cama l’has d’agafar. Has d’alliberar
una cama per poder-la fer actuar
com un braç, i el pes ha d’estar re-
solt amb l’altra. És el mateix que
has de fer amb dansa, i és el més
difícil. Llavors a l’espectacle hi ha
una secció de recepcions de fut-
bolistes i les ballarines estan fent
variacions que tenen a veure amb
el que es pot fer amb les cames
quan n’alliberes una. I així anem
passant per diferents aspectes:
per exemple, una qüestió de ritme.
La pilota és contínua, però els ju-
gadors són bípedes, i per això
Messi ha de trobar un sistema

que, en el moment oportú, cada
tants passets, ha de donar-li un
cop, i ho ha de fer molt ràpid i amb
eficàcia, i cada cop ha de tenir una
cama lliure. I a l’hora de regatejar,
és difícil tenir la pilota en el lloc
oportú. Aleshores en la dansa hem
de fer el mateix, amb un sistema
bípede seguir una música feta per
una orquestra que té cent peus.
Què fem? Hem de construir un joc
de cames. El que és important és
que no copiem el que fan els fut-
bolistes, sinó que traduïm en ter-
mes de dansa elements tècnics del
futbol que es comparteixen.

Ha fet la coreografia basant-se
en les millors jugades del Barça
de Rijkaard, de Guardiola i de Tito
Vilanova...

Vaig estar gairebé dos anys edi-
tant les imatges d’aquest període,
que es podria haver continuat.

Aquest Barça es presta a la co-
reografia? L’espectacle s’hauria
pogut fer amb un altre equip? 

És un Barça realment orques-
trat. Es podria haver fet amb altres
equips del Barça i amb altres equi-
ps. Però no hauria estat el mateix.
El Barça té unes característiques
molt particulars que li donen un
accent propi. Jo evidentment ho
faig amb el Barça perquè és el
meu equip. 

El millor coreògraf futbolístic
és Guardiola?

Tots tres en els quals em baso
són igual de bons. Hi ha gent que
pensa que segons quin tipus de ju-

gador és més bon ballarí que d’al-
tres. Per a mi no és així. Una de les
coses que m’agraden del futbol és
que un senyor que veus pel carrer
i no té gran pinta, com Messi, re-
sulta que és fantàstic. I Piqué, que
és ben plantat, també és fantàstic.
La qualitat del moviment en la vida
no depèn de la manera de ser, ni
del físic. M’agraden tots, i el meu
preferit és Puyol, no Messi.

Per què prefereix Puyol?
La gent no valora la defensa.

Sempre les Pilotes d’Or les do-
nen als davanters, però no és just.
El que feia el Puyol era més difícil
que el que fan els davanters. Per-
què era capaç d’avançar-se men-
talment al davanter i prendre la pi-
lota sense fer falta, gràcies a tenir
una resposta psicofísica absoluta-
ment extraordinària. Llavors per a
mi la dansa és levitar el cos amb el
cor i la ment. És el conjunt. I el que
vull és que la gent, quan surtin de
l’espectacle, vegin i sentin més el
moviment dels seus amants, dels
seus fills... Que la coreografia de la
vida la visquin més.

El moviment passa desaper-
cebut en la vida quotidiana?

Som el resultat de tots els mo-
viments que hem fet a la nostra
vida. La gent entén avui en dia que
som el resultat del que mengem,
i tothom se’n cuida molt. I el ma-
teix passa amb el moviment:  si fas
mals moviments tota la teva vida,
estàs condemnat a convertir-te
en una persona seca i enganxada

i la teva vellesa pot ser molt dura.
Si això s’entengués bé, si ens be-
lluguéssim bé, la Seguretat Social
s’estalviaria milions d’euros.

Tornant a Messi, diu que sem-
bla que no sigui bípede. Real-
ment és tan bo bellugant-se?

El que fa Messi és extraordina-
ri. No té nom. M’he passat hores i
hores mirant-ho a càmera lenta, i
és brutal. Agafant la pilota i con-
trolant-la, va més de pressa que un
que va al costat i només corre. I la
força mental que té per frasejar...
En dansa hi ha ballarins que ballen
bé, i n’hi ha que, a més a més, fra-
segen. No només veuen el movi-
ment que estan fent, sinó la frase
dins la qual està el moviment. I
això és molt més difícil de fer. I
Messi no perd mai de vista el fra-
seig, i per això és capaç de fer el que
fa. Hi ha poquíssims jugadors que
estiguin pensant en el que fan i en
cinc passos endavant per xutar i fer
gol. Llavors el públic no té fami-
liaritat, per desgràcia, amb la
dansa, però un ballarí fa coses
tan difícils com les que fa un fut-
bolista. 

Els jugadors del Barça han vin-
gut a veure l’espectacle?

Això ja seria molt demanar! Jo
volia que vingués Puyol, perquè ja
estava retirat. Però no va poder ser.
Però han vingut tots els jugadors de
la Masia. I a la roda de premsa van
venir algunes penyes.

Essent el futbol el gran referent
cultural, considera que ha atret
nou públic a la dansa?

Jo crec que sí. Crec que ha vin-
gut gent que no ha anat mai a veu-
re un espectacle de dansa, i que
han vingut pel futbol. Potser miren
més la pantalla... això ja no ho puc
dir. Però alguna cosa s’enduen. I
també em fa il·lusió que gent de la
dansa em diuen: «bé, això del fut-
bol no està tan malament».

Són dos mons que viuen molt
allunyats?

El que passa és que la asimetria
de la implantació en la societat és
excessiva. El futbol, per la qüestió
econòmica, està massa present. I
en canvi la dansa, per a mi, està per
sota del que hauria d’estar. 
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Entrevista Cesc Gelabert
Ballarí i coreògraf.Ha creat «Foot-ball», estrenat al TNC i ara de gira, que descodifica algunes de les millors jugades del Barça. El títol, una hibridació d’anglès
i català, ja fa endevinar com es planteja el diàleg entre la capacitat expressiva del futbol i la dansa, dos dels principals llenguatges no verbals de la nostra cultura

«Un ballarí fa coses tan difícils com un futbolista»
El Kursaal de Manresa va acollir ahir «Foot-ball», que confronta projeccions de jugades del Barça amb la dansa en directe

Pepa Mañé
MANRESA

Cesc Gelabert gesticula per explicar les característiques del muntatge

Un moment de l’escenificació ahir de «Foot-ball», amb Iniesta i les ballarines fent el moviment d’un control

SALVADOR REDÓ

«Messi no perd mai de

vista el fraseig: està pensant

en el que fa i en cinc passos

endavant per xutar i fer gol»

SALVADOR REDÓ


