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El Grec arrenca amb força 
La dansa de Gelabert, la lírica de Brook i l’emoció de Bieito aterren el primer cap de setmana

JOSÉ CARLOS SORRIBES
BARCELONA

La companyia Gela-
bert Azzopardi obre 
avui una marató de 
45 nits estivals en-
tregades al Grec, el 
festival d’estiu de 

Barcelona. Ja en el seu primer cap 
de setmana el certamen presenta, 

a part de Gelabert, artistes tan relle-
vants com Peter Brook, Calixto Biei-
to, Alva Noto i Riuychi Sakamoto. 
Aquests últims tancaran el Sónar 
en una actuació conjunta amb el 
Grec. Serà l’últim festival de l’argen-
tí Ricardo Szwarcer, director que va 
suscitar algun murmuri quan va ar-
ribar i que se’n va amb l’aval d’una 
coherència indesmaiable en el seu 

quinquenni. Per sobre de l’encert (o 
no) dels espectacles inaugurals, nin-
gú pot discutir que Szwarcer ha es-
tat fidel al seu segell. Va posar unes 
pautes que ha seguit al peu de la lle-
tra. Com aquesta invitació a contem-
plar les arts escèniques d’altres paï-
sos. A França li correspon aquest any 
aquest paper amb tres abanderats 
tan imponents com Brook, Patrice 

Chéreau i Philippe Decouflé. Són tres 
estrelles d’un festival en què Szwar-
cer torna a convocar artistes que 
l’han acompanyat en la seva trajec-
tòria (el mateix Gelabert, Oriol Brog-
gi, Joan Ollé, Marc Martínez, Carme 
Portaceli). L’espectacle inaugural se-
rà l’estendard d’una aposta panorà-
mica per la dansa. Després arribaran 
propostes d’èxit com Todos eran mis 

hijos, un arthur miller que firma Clau-
dio Tolcachir, Un tranvía llamado de- 
seo, un tennessee williams de Mario 
Gas, i La caída de los dioses, de Viscon-
ti, que dirigeix Tomaz Pandur. 
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L’obertura del Grec estarà per prime-
ra vegada en els seus 35 anys d’histò-
ria a càrrec d’un coreògraf català. 
Cesc Gelabert (Barcelona, 1953) as-
sumeix el repte amb La muntanya al 
teu voltant, una ambiciosa producció 
que explora el món de la sardana, la 
dansa popular catalana més conegu-
da i símbol del país, per reinterpre-
tar-la en clau actual.
 Actuar al Teatre Grec suposa un 
repte enorme per a Gelabert. I no 
només per l’amplitud de l’espai de 
què es disposa, a l’aprofitar la zona 
del fossat i situar els músics en una 
estructura a tres metres d’altura al 
fons de l’escenari. El principal pro-
blema que planteja l’amfiteatre de 
Montjuïc és la humitat que conver-
teix el linòleum sobre el qual ballen 
els intèrprets en una pista relliscosa 
i perillosa.
 Gelabert, que s’ha reservat dos 
solos en el muntatge, interpreta un 
ball ritual en què homes i dones en-
trellacen les seves mans i es mouen 
en cercle com una suma d’individu-
alitats. «M’interessa l’articulació de 

l’ésser individual en el col·lectiu. En 
realitat, l’espectacle investiga la re-
lació entre l’individu i la cultura», 
va explicar el coreògraf en la pre-
sentació del muntatge. L’últim que 
pretén és «fer una sardana rara», va 
apuntar.
 
TRADICIÓ I MODERNITAT / Catorze balla-
rins de grups sardanistes i dotze de 
contemporània de la companyia Ge-
labert Azzopardi sumen esforços 
en aquesta nova producció, que al 
Teatre Grec comptarà amb música 
en directe de la Banda Muncipal de 
Barcelona, dirigida pel seu titular, 
Salvador Brotons. La banda sonora 
de Borja Ramos es nodreix tant d’ele-
ments moderns com tradicionals i 
teixeix una complexa xarxa de sons 
en què s’integren fins a quatre sar-
danes tradicionals i se n’hi inclouen 
dues de noves: Groc, del mateix Ra-
mos, i Gelabert, que firma Carles San-
tos. Entre les més típiques, figuren 
La flama de la sardana, de Tomàs Gil i 
Membrado, i De nit al pont de Sant Agus-
tí, de Francesc Cassú. «El meu treball 
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Cesc Gelabert reinventa la sardana ha sigut desaparèixer com a autor 
per submergir l’oient en una espècie 
de viatge cultural i emocional», va in-
dicar Ramos, compositor basc.
 Música contemporània, tradicio-
nal i elements extrets de bandes so-
nores i d’altres gèneres creen un so 
peculiar al qual se sumen el de la te-
nora, el tible i el flabiol típics de la 
cobla, formació musical que acom-
panya les colles sardanistes. Genís 
Pigem, sardanista amb 25 anys d’ex-
periència, està encantat amb l’atre-
viment de Gelabert. «El que està bé 
és que es parli de la sardana», opina 
aquest jove de Torroella de Montgrí. 
«Espero que serveixi per crear un 
punt d’inflexió i demostri que la sar-
dana està viva», afegeix després d’un 
assaig.
 Gelabert traça de forma abstracta 
un recorregut per la història d’aques-
ta dansa. «Indirectament parlem del 
procés històric de Catalunya. Treba-
llem des de l’abstracte però hi ha to-
ta una simbologia unida a aquesta 
dansa», va explicar el coreògraf, que 
ha confiat l’escenografia a l’artista 
Perejaume. MARTA CERVERA

33 Un grup de ballarins a ‘La muntanya al teu voltant’.
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Pocs noms susciten tanta unanimi-
tat en la reverència com el de Pe-
ter Brook (Londres, 1925). No hi ha 
camp (teatre, òpera, cine i escriptu-
ra) en què no hagi desplegat el seu 
talent en una immensa trajectòria. 
Anglès de naixement, Brook està es-
tretament lligat a l’escena francesa 
des que va fundar el 1971 el Centre 
International de Recherche Théâtra-
le i tres anys després reobrís el Théâ-
tre des Bouffes du Nord. Amb aques-
ta companyia presentarà tres dies 
al Mercat de les Flors la seva adapta-
ció de La flauta màgica, de Mozart, en 
una nova incursió en l’òpera, un gè-
nere amb el qual ha tingut una rela-
ció discontínua.
 Dotze anys després de Don Giovan-
ni, Brook torna a Mozart amb una 
versió despullada de La flauta màgi-

ca, un projecte llunyà que va haver 
d’anar endarrerint per diverses cir-
cumstàncies. Amb aquest especta-
cle, el veterà artista es torna a dis-
tanciar d’aquest model tradicional 
operístic, en què es va sentir enco-
tillat durant la seva època al Covent 
Garden i el Metropolitat de Nova 
York.

EL PRIMER REPTE / Brook és fidel a l’aus-
teritat que marca la seva trajectòria 
dels últims temps en l’adaptació. 
«He vist, en els últims 30 anys, mol-
tes posades en escenes de Mozart. I 
puc constatar que el primer repte 
per al director i l’escenògraf és tota 
aquesta imatgeria que jo considero 
massa imponent: la imatge que s’es-
pera i es projecta pesa massa sobre la 
resta», va afirmar el director en una 
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Peter Brook despulla Mozart entrevista amb el periodista i músic 
David Sanson.
 Així, Brook va començar a treba-
llar l’òpera sense cap element esce-
nogràfic, allunyant de la seva pro-
posta qualsevol projecció, simbolis-
me o decorat que molesti. Només set 
joves cantants, dos actors i un pia-
nista per accentuar el caràcter tea-
tral de la representació, i també per 
acostar-la a l’espectador.
 Estrenada al festival de tardor de 
París, al Théâtre des Bouffes du Nord, 
el mes de novembre passat, arriba ara 
a Barcelona per a tres úniques funci-
ons una adaptació que Brook firma 
amb el compositor Franck Krawczyk 
i la seva col·laboradora Marie-Hélène 
Estienne. Tots tres uneixen el seu ta-
lent en una peça que busca la tendre-
sa i la màgia d’una òpera eterna. J. C. 
SORRIBES

33 Una escena d’‘Une flûte enchantée’, de Peter Brook.
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