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La sàtira  
contra el silenci  
totalitari del que 

és correcte

●● Des de Grècia. Charlie Hebdo no 
és una revista d’humor i prou. És 
una revista satírica –repeteixo, sa-
tírica– amb més de quaranta llargs 
i difícils anys d’història, tot i que ha 
estat l’atemptat de París el que l’ha 
donat a conèixer arreu del món i ha 
provocat la primera manifestació 
de caps d’estat i un cim del cinisme 
polític. Ens hauria agradat que al-
gun d’aquests prohoms destaqués 
la tasca necessària i imprescindible 
d’una revista com l’agredida i d’un 
gènere que, no ens enganyem, no 
agrada gens ni mica al poder i als 
qui l’envolten. Llucià de Samòsata, 
un dels valedors més conspicus de 
la sàtira, escrivia: “Odio els impos-
tors, murris, mentiders i superbs, 
i tota la raça dels malvats, que són 
innombrables”. 

● Ha de molestar. Aquesta decla-
ració de Llucià de Samòsata de ben 
segur que la podrien signar els pe-
riodistes de Charlie Hebdo, per qui 
l’humor satíric no és neutre sinó 
compromès, ja que mostra la ridicu-
lesa i l’estupidesa dels personatges 
públics i també de les seves idees per 
via de l’exageració o de la contrapo-
sició. La bona sàtira molesta. Ha de 
molestar al satiritzat i als afins, si-
guin home, dona, religió o poder. És 
catàrtica per als que no hi estan 
d’acord, per als insurrectes, per als 
indignats. I és digestiva perquè tot 
sovint és l’últim o l’únic recurs per 
denunciar la hipocresia i la maldat a 
les quals es referia l’autor sirià. Per 
omplir de soroll el silenci totalitari 
del que és correcte, per travessar 
l’escut del respecte i el bon gust amb 
què es defensen els innombrables.  

● Un museu a Lucca. Al món con-
temporani hi ha poca sàtira. La tro-
bem en alguns programes de televi-
sió, com ara Polònia, en revistes com 
la francesa, a El jueves o a Mongolia. 
Aquesta publicació ha rebut el 42è 
premi internacional que concedeix 
el Museu de la Sàtira i de la Carica-
tura instal·lat a Forte dei Marmi, 
molt a prop de la preciosa ciutat ita-
liana de Lucca. Un museu i un premi 
que donen valor a la sàtira i constru-
eixen la seva història amb exposici-
ons com la de l’any passat dedicada 
al 40è aniversari de la Gran Guerra. 

● I el teatre? El teatre és un bon 
terreny per a la sàtira. Però n’hi ha 
ben poca. Des que el mestre Albert 
Boadella va enterrar sota la cadira 
d’Esperanza Aguirre la gepa de bu-
fó, la nostra escena està òrfena de 
bones sàtires. I no és perquè la his-
tòria recent del país no ofereixi ma-
terial a dojo!e
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Dansa per als que els agrada 
el futbol (i són del Barça) 

fusiona futbol i dansa, dos llenguat-
ges que tenen en comú la bellesa del 
moviment i el domini del cos.  

“L’espectacle no va sobre l’aspec-
te sociològic del futbol, sinó sobre el 
tècnic”, explica el coreògraf, que ja 
s’havia aventurat abans en altres es-
pais inexplorats a escena, com l’art 
del toreig (Belmonte). “Quan un ju-
gador ha de col·locar una pilota, ha 
de tenir una cama a terra i amb l’al-
tra tocar la pilota en un instant i amb 
la mateixa velocitat a què es mou 
l’esfèric, perquè no reboti. Això és el 
que fa un ballarí quan allibera una 
cama per utilitzar l’altra per a ex-
pressar-se. La tècnica és la mateixa”, 
assegura. Això també es dóna en les 
passades de control “tipus Bus-
quets”, diu, que en dansa equivaldri-
en a la posició de la cama en dehors. 
El que ha fet Gelabert és descontex-
tualitzar els moviments dels juga-

dors del terreny de joc i els ha con-
traposat als moviments dels balla-
rins. Així els intèrprets poden seguir 
el “ritme endimoniat” de les cames 
de Messi quan corre al costat d’un 
contrincant controlant la pilota 
–“Com en el gol del Getafe”, recor-
da–. De tota manera, per Gelabert 
“el més ballarí era Johan Cruyff”, tot 
i que també admira les rematades de 
Kocsis i els esprints de Benítez.  

Els protagonistes de Foot-ball 
són, sobre l’escenari, set ballarins 
contemporanis i el mateix Gelabert 
–que balla ben poc, tres minuts– i, 
a la pantalla, aquests mateixos in-
tèrprets juntament amb l’eix central 
de les alineacions dels últims anys 
a Can Barça: Messi, Iniesta, Xavi, 
Puyol, Valdés. “Amb el futbol hi ha 
tantes imatges, el públic està tan 
avesat a veure’n per televisió, que 
hem utilitzat aquesta familiaritat 
per acostar-los a observar amb lu-
pa la qualitat del moviment de la 
dansa”. Finalment, els moviments 
dels ballarins també es podran veu-
re en càmera lenta. El realitzador 
audiovisual ha sigut Jordi Morató, 
director premiat pel documental So-
bre la marxa (el inventor de la selva), 
que ha buscat el diàleg entre “cossos 
en un espai”: “Si fas un procés d’abs-
tracció dels cossos, els futbolistes i 
els ballarins fan el mateix”, opina. El 
repte és “com presentar la imatge 
perquè el públic no es quedi només 
mirant els futbolistes”, diu Gelabert.  

Els partits i jugades escollits són 
de la Lliga i la Copa del Rei de les les 
etapes de Rijkaard, Guardiola i Vila-
nova, perquè les imatges recents te-
nien més qualitat. Mediapro n’ha ce-
dit els drets i és coproductor de l’obra 
juntament amb la companyia Gela-
bert-Azzopardi i el TNC. Per la seva 
banda el FC Barcelona ha fet una 
aportació econòmica que ha possibi-
litat l’espectacle. Gelabert està con-
vençut que l’obra no es podria fer 
amb altres equips: “El futbol del Bar-
ça és especialment estètic i coreogrà-
fic perquè es basa en la combinació 
i no tant en la força”. Però no tot són 
tocs de geni barcelonista, també hi 
ha faltes i el gol de l’espanyolista De 
la Peña: “M’ha remogut l’estómac 
posar-lo”, assegura Gelabert.e

El coreògraf Cesc Gelabert dirigeix un partit escènic amb set ballarins i una pantalla on 
juguen futbolistes com Messi, Iniesta, Xavi, Puyol i Valdés. JOAN TOMÀS / TNC

Cesc Gelabert dirigeix ‘Foot-ball’ al Teatre Nacional

ARTS ESCÈNIQUES

El coreògraf Cesc Gelabert mostra 
les seves credencials d’entrada, per 
no enganyar ningú: “Sóc soci del 
Barça des dels quatre anys, tinc la 
insígnia d’or del club i vaig jugar a 
futbol fins als 21 anys”, confessa. 
Una sorpresa, potser, per a molts 
aficionats a la dansa i al teatre, que 
massa sovint veuen amb indiferèn-
cia o fins i tot menyspreu el joc d’on-
ze homes amb calça curta. No és el 
cas de Gelabert, que acariciava des 
de feia anys la idea de portar els mo-
viments del futbol a dalt de l’escena-
ri i que ahir estava content de pre-
sentar-ne el resultat a la sala de 
premsa del Barça. A Foot-ball, que 
es podrà veure al Teatre Nacional 
del 22 de gener a l’1 de febrer, per fi 
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‘Concerto a tempo d’umore’: comèdia a cop de batuta
Una trucada de mòbil pot desen-

cadenar un gag. Dotze músics i un 
director –el fundador de l’orquestra, 
Carles Coll– seran les víctimes de si-
tuacions inversemblants i esbojar-
rades, que els obligaran a sincronit-
zar moviment, humor i música sen-
se que la precisió de les partitures 
se’n ressenti. Concerto a tempo 
d’umore suposa una una altra volta 
de cargol en la sèrie d’espectacles 
musicohumorístics de Purtí. Primer 
va ser l’original Hop!era i després 
Operetta, aquest últim ja amb el 
nombrós cos vocal del Cor de Tea-
tre, un èxit que van exportar. Ara, 
però, els intèrprets duen els instru-
ments a coll, no només hi posen la 
veu. L’obra es va estrenar a l’abril a 
Figueres i després del Condal farà 
temporada a França, Suïssa i Cana-
dà i viatjarà al Festival d’Avinyó.e

L’Orquestra de Cambra de l’Empordà va presentar al 
metro l’espectacle Concerto a tempo d’umore. P. TORDERA

Fer baixar la música clàssica del seu 
pedestal sense perdre-li el respecte. 
Això és el que han aconseguit el di-
rector Jordi Purtí i l’Orquestra de 
Cambra de l’Empordà a Concerto a 
tempo d’umore, un espectacle a mig 
camí entre el concert i el teatre que 
acosta grans peces de música clàssi-
ca –de Vivaldi a Bach, Beethoven, 
Chopin, Strauss, Mozart, Brahms... 
i algun infiltrat, com Indiana Jo-
nes– a melòmans i, sobretot, al gran 
públic. L’obra és tan poc convenci-
onal que la companyia va presentar-
la en una estació de metro, a la pla-
ça Universitat. Des d’avui fins al 25 
de gener, però, se’n pot gaudir des 
d’una butaca del Teatre Condal.  
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Fusió 
Els ballarins 
segueixen  
el “ritme 
endimoniat” 
de les cames 
de Messi 


