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Enguany serà la primera vegada 
que una companyia de dansa 
catalana inaugura el Festival Grec 
de Barcelona. I no podia fer-ho de 
manera més universal que amb una 
reinterpretació de la sardana. Ja deia 
Dalí que és a través d’allò local com 
s’arriba al que és universal! Això sí: 

una sardana passada pel sedàs de la 
contemporaneïtat. O de la diversitat 
informada, que és com el mateix 
Cesc Gelabert anomena la seva 
especial manera de fusionar la 
dansa d’aquí amb la de fora, la d’ara 
i la d’abans, cosa que li ha valgut un 
lloc d’importància dins el panorama 

de la dansa internacional. Aquest 
cop, els seus passos van dirigits cap 
a La muntanya al teu voltant.

Però no hi va sol. L’artista i poeta 
Perejaume –autor de les butaques 
ondulants que floten al Liceu– és un 
dels còmplices de l’aventura 
muntanyenca que ha passat des de 
les crestes solitàries fins a les valls 
més poblades per fer i desfer el cercle 
de mans enllaçades que van quedar 
fixades en partitures i rígides 
coreografies durant el romanticisme, 
però que encara bateguen per si 

mateixes. En aquest espai de ningú 
es trobaran dotze sardanistes al 
costat dels dotze ballarins de la 
companyia, tots ells amb els vestits 
de Lydia Azzopardi onejant al ritme 
de la Banda Municipal de Barcelona, 
que interpretarà una peça de Carles 
Santos dins la partitura general de 
Borja Ramos.

 
Una experiència Mediterrània
En gran mesura, la darrera edició de 
la Fira de la Mediterrània que es va 
celebrar el novembre passat a 

Manresa és la culpable d’aquest 
experiment d’arrels i futurs. Des que 
va ajuntar Gelabert i Perejaume en 
un cartell dedicat a la dansa es van 
revifar les ganes de treballar junts, 
després de trenta anys sense fer-ho, i 
també va ser en aquesta fira on va 
néixer la idea embrionària de 
l’espectacle que ara s’estrena al Grec 
a partir d’un taller de sardanes 
dirigit pel coreògraf  i del qual va 
sorgir Enyor, una sardana 
impressionista que Cesc Gelabert 
ballava tot sol o amb el que podria 
ser un cercle invisible de les ànimes 
dels qui ja no hi són.

Aquest diàleg entre l’individu i el 
conjunt, entre allò que es veu i el que 
no es mostra, entre la tradició i la 
funció, entre el que mira i allò que és 
mirat... és una comunicació que no 
para de créixer, retroalimentant-se, 
com dos miralls posats cara a cara. 
Així és La muntanya al teu voltant, 
que inaugura el Grec, una dansa que 
parla d’una altra dansa i que juntes 
no paren de ballar. D’aquesta 
manera esdevé un veritable paisatge 
infinit. 

‘La muntanya al teu voltant’.  
Teatre Grec. Divendres 17 i dissabte 
18 de juny.

Les arrels a l’aire, la sardana 
contemporània i els timbals 
tremolant. La Bàrbara 
Raubert inaugura el Grec 
amb Cesc Gelabert i cia.

Un paisatge infinit obre el Grec
La Banda Municipal de Barcelona acompanyarà un espectacle inaugural d’arrel daliniana.

Es trobaran dotze 
sardanistes i dotze 
ballarins de 
contemporània
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