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MOVIMENT
EN

QUÈ ÉS BALLAR? QUÈ ÉS LA DANSA? COINCIDINT AMB 
L'ESTRENA DE 'MOVIMENTS POLÍTICS' AL MERCAT DE LES 
FLORS, HEM REUNIT LA SEVA CREADORA, LA IMPULSIVA 
PERFORMER SÒNIA GÓMEZ, I EL DEGÀ DELS COREÒGRAFS, 
CESC GELABERT. DOS MONS APARENTMENT ALS 
ANTÍPODES, PERÒ AMB UN OBJECTIU COMÚ: MOURE'S

PER ANDREU GOMILA
FOTOS IVÁN MORENO
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allar torna a estar de moda. 
Sobretot el swing, ràpid, 
rítmic, divertit. La gent jove 
té ganes de ballar. I Sònia 
Gómez, potser la ballarina 
menys convencional 
d’aquest país, té ganes de fer 
el gran salt. Amb la incipient 
companyia La Veronal, és el 
més interessant que han 
produït les arts del 
moviment en els últims cinc 
anys. Provocativa, 

irreverent, directa, els seus espectacles són tan 
sincers que maten. La trobem al Mercat de les 
Flors, en el primer dia d’assaig de Moviments 
polítics. Arriba amb el seu company, dos 
col·laboradors i el seu fill gairebé acabat de 
néixer, l’Edmond, que serà amb nosaltres 
durant tota la conversa. El nen té set setmanes i 
encara no sap que avui és el seu primer dia de 
feina. “Tan petitó i ja has de treballar”, li 
xiuxiueja. “Són els temps que corren”, rebla. No 
sabem si acabarà apareixent en la peça. Però ens 
jugaríem un euro a què almenys en parlarà.
 Cesc Gelabert és força diferent a ella. Quan no 
hi és, Gómez el defineix com “una persona 
espiritual”, una mena de guru zen. És prim i 
quan camina, sembla que leviti. Ella té 38 anys. 
Ell, 58. No cal dir que no tenen res a veure, ni en 
la manera de ballar, ni de concebre els 
espectacles, ni a nivell de trajectòria. Fa 25 anys 
que Gelabert és el vaixell insígnia de la dansa 
catalana, amb una carrera impressionant a 
l’esquena. Ha viscut a Nova York, a Londres i 
fins i tot va  ser coreògraf  resident del Hebble 
Theatre de Berlín. Ha estrenat a les principals 
places del món. Al maig portarà els seus solos al 
Lliure en forma de V.O.+. Gómez també ha 
viscut a l’estranger, a Bèlgica, no ha demanat 
mai una subvenció i sempre parla d’ella. Junts, 
tanmateix, fan bona parella. D’entrada, ens 
diuen que no descarten treballar plegats.
 Tots dos resumeixen què és la dansa en 
aquest país, i potser al món. Si els demanem què 
és, la dansa, ens responen coses totalment 
diferents. Vàlides, les dues respostes. Vegin: 
“Moure’s en un escenari –comenta Gómez– té 
una precipitació en el present relacionat amb 
allò emocional i allò vivencial. En el meu cas, que 
tinc una feina autobiogràfica, utilitzo el 
moviment per explicar les facetes de la meva 
vida, muscular i caòtica”. “La dansa –diu 
Gelabert– té dues dimensions: l’una que és 
general, que és abans que l’art, i és evitar el cos 
amb el cor i la ment, aquest acte de consciència 
que es fa integral i que es pot superposar amb el 
que sigui. No funciona si no hi ha cos, no hi ha 
emoció, ni ment. El pas següent és quan es fa art, 
que és quan agafa aquests tres qualificatius: ha 
de ser com un somni, ha de ser compartit i en 
estat de vigília. Compartida en el sentit que tu, 
com a espectador, la vius com un somni. Perquè 
els ulls et facin pampallugues has de poder 
compartir alguna cosa, cal un clic”. L’una ens 
parla de la realitat més quotidiana, l’altre, del 
somni lúcid.
 La generació de Gelabert va ser la que va 
inaugurar el concepte ‘dansa contemporània’ a 

casa nostra. O, com diu Gómez, “ells van obrir, 
van sembrar, van llaurar i van recollir els fruits. 
I nosaltres, d’alguna manera, som una generació 
que ha recollit aquests fruits, que ha portat una 
altra llavor, i una altra manera de llaurar”. En 
molts sentits, la quinta de Gómez viu un 
moment molt semblant al que es va 
experimentar a Espanya a primers dels anys 80, 
amb una crisi econòmica i institucional 
profunda, tot i que aleshores no hi havia res, ni 
teatres, ni companyies, ni ajuts institucionals. 
Ho explica millor Gelabert: “Jo, quan vaig 
començar, no hi havia res. Ni teatres ni res. Però 
hi havia una innocència, una enorme il·lusió de 
futur. Això, avui dia, no hi és... Jo, les primeres 
actuacions, les feia a qualsevol lloc, com a 
Vinçon, en un congrés de comunicació... El 
problema meu ara és que si pago uns ballarins, 
adquireixo un compromís, quan abans, en 
aquella època, jo no pagava res a ningú. Ho 
fèiem tot per amor a l’art”. El ballarí i coreògraf  
de Sarrià mira, malgrat tot, la generació de 
Gómez amb una certa enveja, i en lloa les virtuts: 

“Ells tenen més informació, la seva connexió 
amb el món és més oberta. Se senten molt més 
lliures. I juguen. Barregen molt més que 
nosaltres. Poden fer el salt i situar-se en les 
textures que vulguin. Volen ser frescos i volen la 
comunicació immediata”. Gairebé una definició 
del treball de la performer de la Sènia.
 Sónia Gómez porta a terme un treball 
d’introspecció que explota a fons a través de 
l’autobiografia. Són famoses les seves 
Experiències amb un desconegut, en què se cita 
amb algú que no coneix per fer-li un xou 
unipersonal; Egomotion, on detallava fil per 
randa la seva infantesa i primera joventut; i Mi 
madre y yo, una peça on explica la relació amb la 
dona que la va dur al món. Gairebé viu, ens 
confessa, condicionada pel que mostrarà en 
escena. “Treballo la improvisació. Faig un 
treball d’investigació a través del moviment, 
però que sempre es contrasta amb el present. La 

improvisació conviu amb el present, l’energia i 
la creativitat del dia concret”, diu.
 D’aquí que no ens estranyi, en absolut, que 
l’espectacle que està a punt d’estrenar es digui 
Moviments polítics. Sònia Gómez sempre està 
molt atenta al que passa, allò que li succeeix a 
ella i el que veu al seu voltant. En una època 
d’immobilisme, de desencís, d’estupefacció, ens 
convida a ballar. Per al nou espectacle, va estar a 
punt de comptar amb un polític de carn i ossos. 
Per ser més precisos: un càrrec important de 
l’àrea de cultura de l’anterior govern municipal 
barceloní. A última hora no s’ha atrevit. I això 
que ella no pretén parlar massa de política.
 “La base de l’espectacle és, com diu el títol, el 
moviment i la política. La part de moviment 
–ens informa Gómez– és una mena de reflexió. 
En el moment en què estem vivint, la cosa és no 
moure’s. Nosaltres fem el contrari: ens movem 
més que mai. Jo vaig escollir aquest tema perquè 
està molt allunyat de mi. Volia fer alguna cosa 
que no m’interessés, que no m’agradés. Volia 
agafar distància. Però, finalment, s’ha barrejat 
tot. I tenim un espectacle que és una mena de 
misteri”. Vol desvetllar consciències? “No, en 
absolut. De fet, hi ha com una espècie de stand-
by. Encara que ens movem molt, no hi ha res 
d’ideològic, ni cap crítica”. No ens ho acabem de 
creure:  “Avui dia hi ha una espècie 
d’estancament a nivell conceptual que el 
solucionem movent-nos. Com que no sabíem 
com solucionar el tema polític, ens hem posat a 
moure’ns. La gent, en general, no es mou. El 
moviment és una metàfora: no diem les coses 
amb paraules, no donem cap solució, cap idea, 
però estem en moviment”.

COMPANYIES INSTITUCIONALS
Cesc Gelabert tampoc no parla de política, 
almenys de manera directa. Però si el burxem 
una mica, no es mossega la llengua, amb 
elegància, això sí. Sempre havíem intuït que si 
algun dia algú es decidia d’una vegada per totes 
a muntar una companyia nacional de dansa, 
havia de trucar-lo a ell. “Fa dies que dormo 
malament perquè sóc empresari”, afirma, 
neguitós. Pensàvem que ballava i prou. Doncs 
no, ha hagut de tancar la seva oficina perquè no 
pot pagar els sous. “El meu somni era passar de 
ser una companyia d’autor a ser una companyia 
instrument –argumenta–. Jo, això, no ho puc fer 
jo com a independent: necessito un suport 
institucional diferent. No ha estat possible. 
M’agradaria que hi haguessin companyies 
institucionals, però això vol dir una quantitat de 
recursos que la societat civil i política ha de 
poder gestionar”. I etziba, sincer: “Comparat 
amb el que costa el cor i l’orquestra del Liceu, no 
costa tant [una companyia de dansa 
institucional]. Però a nosaltres, a banda, se’ns 
exigeix un cost de rendibilitat enorme”.
 Quan parlem de projecció de la dansa, sempre 
hi ha un petit país d’Europa que ens ve al cap, 
Bèlgica. Molts altres tenen una especial cura de 
l’art del moviment, però podem parlar de 
Bèlgica o d'Europa, perquè Gómez i Gelabert 
coneixen els casos de prop. Comença ella: “A 
Bèlgica, la dansa contemporània és 
ambaixadora del país. Bèlgica és la xocolata, 

EN EL MOMENT EN QUÈ 
ESTEM VIVINT, LA COSA  
ÉS NO MOURE’S. HI HA UNA 
MENA D’ESTANCAMENT 
QUE EL SOLUCIONEM 
MOVENT-NOS”  
(SÒNIA GÓMEZ)
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Tintín, les cols de Brussel·les i la dansa 
contemporània. Aquí, tota la feina de públic, 
l’accessibilitat de la cultura, aquesta mena de 
por que ens hem de treure de sobre, s’ha 
començat a fer ara, quan ells fa quinze anys que 
ho fan. Aquí, la cultura no és un gaudi per al 
públic. O és un avorriment o és una obligació”. 
Clar i català. 

FORÇATS A EMIGRAR
Gelabert dóna més pistes de cara a aquells que 
es posen a comparar per comparar: “El 
problema és que l’estètica general del públic 
belga, per exemple, és molt diferent de la del 
públic català”. No vol dir que siguem babaus, 
sinó que allà fa molts anys que la dansa està 
incorporada a la vida quotidiana, a banda de 
palesar que les arrels culturals són unes altres. 
Ell, davant la magra situació de la política 
cultural del país, no veu altra solució que 
l’emigració, cosa que fa uns anys que porten a 
terme les joves promeses. No debades, les 
millors companyies del món gaudeixen del 
talent català, des de la Sydney Dance Company, 
al Tantztheater Wuppertal, l’American Ballet o 
la Batsheva de Tel Aviv. Gelabert, tanmateix, no 
es pot queixar de l’èxit assolit, aquí i a fora. Però 
toca de peus a terra: “Estic content de poder 
treballar aquí i de poder actuar pel món. Però 
per ser representant del que està més de moda 

en aquest moment és molt difícil si la teva 
pedra no cau en els països del nord-oest... La 
cuina mediterrània és imbatible, però en el 
món de la dansa... El Mediterrani està associat 
al folklore i jo he lluitat tota la meva vida per 
trencar això”.
 La cita anual de Cesc Gelabert amb el públic 
barceloní arribarà al maig al Lliure de Montjuïc. 
En les últimes temporades, hem vist grans 
espectacles seus, des de la inauguració del Grec 
de l’any passat amb La muntanya al teu voltant 
a Belmonte, Ki i Sense fi / Conquassabit. Ara, 
amb tot el que està caient al carrer, es reclou en 
ell mateix. Per diferents raons: “De tant en tant 
–explica– faig un solo que em serveix de 
laboratori a mi i, en aquests moments, amb la 
crisi actual, és potser l’única manera que tinc de 
salvar la companyia. Agafaré alguns solos 
històrics i en faré alguns de nous. I vull explicar-
los. Vull donar pistes, que hi hagi un clima molt 
pròxim amb el públic. Cada vegada m’interessa 
més el públic, que és el gran artista, el gran 
heroi”. Cesc Gelabert, doncs, s’acosta més del 
que ens pensàvem a l’univers Sònia Gómez, la 
comunicació directa, el tu a tu entre el ballarí i 
qui el veu ballar. Un mecanisme de seducció que 
també és propi de qualsevol ball. Sempre, el 
ballarí li està preguntant a l’espectador si vol 
ballar amb ell... “Sempre estic patint perquè el 
públic s’ho passi bé”, diu l’artista de la Sènia.

 De tota manera, quan parlem de moviment, 
de ballar, sembla que la solitud escènica sigui 
una contradicció. Gómez ho ha portat a 
l’extrem amb els xous unipersonals 
d’Experiències amb un desconegut. Per a 
Gelabert, “el gran avantatge de ballar sol és que 
és un univers totalment harmònic, té una 
espècie de complicitat. Però és difícil 
aconseguir ser una orquestra: m’has de veure 
com a enorme i petit. Si no, és pesat... El solo no 
l’he d’explicar a ningú, no he de fer cap 
translació, puc anar directament a la cosa. És 
com fer un poema que no has fet abans”. 

 Sònia Gómez té un passat curt –fa tot just deu 
anys que va estrenar el primer espectacle–, un 
present prometedor –en forma d’Edmond i els 
projectes que té en marxa– i molt futur –la 
segueixen de prop a Europa i als EUA–. Però 
què passa quan tens 58 anys i tens unes ganes 
terribles de continuar ballant? És l’edat de Cesc 
Gelabert. “Des que vaig començar tinc la fita de 
ballar fins als 60 –ens avança el ballarí–. Sempre 
m’ha fascinat més la qualitat que la quantitat. 
Sempre he treballat per crear un tipus 
d’instrument, de violí. Aquesta concepció és el 
que em permet seguir ballant, perquè he 
desenvolupat una forma de ballar que no es 
basa en la força sinó en la consciència. Mentre el 
públic pensi que sóc interessant i que podem 
compartir somnis junts, puc tirar endavant”. 
Ep, ens està dient que es retirarà d’aquí a dos 
anys? “M’agradaria seguir”, diu. I respirem 
alleujats. Perquè són pocs anys, dos, perquè 
Gómez i Gelabert trobin la manera, la idea, que 
els permeti saltar junts damunt un escenari. 
Quan es tracta de ballar, tot és possible. Només 
cal voler. A què espereu? Ens movem?

MOVIMENTS POLÍTICS
Mercat de les Flors. Del 3 al 12 de febrer
V.O.+
Teatre Lliure: Montjuïc. Del 24 de maig  
al 3 de juny

SER REPRESENTANT DEL 
QUE ESTÀ MÉS DE MODA  
EN AQUEST MOMENT ÉS 
MOLT DIFÍCIL SI LA TEVA 
PEDRA NO CAU EN ELS 
PAÏSOS DEL NORD-OEST” 
(CESC GELABERT)
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MÉS DANSA
L’ANTIC TEATRE
El local del barri de Sant Pere 
és segurament l’únic lloc no 
oficial de Barcelona amb una 
programació estable d’arts 
del moviment en sentit ampli, 
a més de ser dels pocs indrets 
que permeten l’experimen-
tació.  

SAT!
El teatre municipal de Sant 
Andreu és, amb el Mercat de 
les Flors, l’altre centre oficial 
barceloní que ha apostat per 
la dansa. I, sobretot, és la seu 
estable de la Thomas Noone 
Dance Company, una de les 
propostes més interessants i 
prestigioses de la ciutat.

ROBERTO FRATTINI
L’artista italià, professor de 
teoria de la dansa a l’Insti-
tut del Teatre, és potser el 
principal guru entre els joves 
coreògrafs i ballarins del país. 
La seva presència  al SAT! 
damunt l’escenari en l’últim 
espectacle de La Veronal, Is-
làndia, prova com de profitosa 
és la seva influència.

LA VERONAL
La companyia de Marcos 
Morau és la gran esperança 
blanca de la dansa local. Fa 
només cinc anys que existei-
xen, però són la sensació del 
moment. La tècnica i la il·lusió 
desbordant dels ballarins són 
els punts forts, a banda de 
tenir veu pròpia i una estètica 
reconeixible. 

LA INTRUSA
Amb deu anys de carrera 
damunt les espatlles, la 
companyia de Virginia García 
i Damián Muñoz són els 
més tecnològics i amants 
del cross-over. Viscerals, 
elèctrics, teatrals. Ha arribat 
l’hora del seu esclat interna-
cional.

CRIM
La plataforma Creadors Inde-
pendents en Moviment (CRIM) 
aplega 53 ballarins i coreò-
grafs joves que busquen un 
lloc en un país que estima poc 
la dansa i l’experimentació 
escènica. En formen part, per 
exemple, Pere Faura i Esther 
Freixa, dues de les veus més 
interessants dels que volten 
els 30 anys.
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01. 
BONS CONTACTES
CENTRE CÍVIC DE LA BARCELONETA  
(CONRERIA, 1-9)
Desenes de ballarins de les més 
variades trajectòries es troben 
cada dijous de 16 a 20 h al 
Centre Cívic de la Barceloneta, un 
espai que, des que va obrir, ha 
servit una especial proximitat 
entre la dansa, els seus 
practicants i el públic. Els 
assistents a les Contact Jams hi 
entaulen un diàleg físic sense 
línies concretes i pocs 
virtuosismes elàstics, deixant 
fluir lliurement l’energia en un 
ambient obert i afectuós, que 
invita a la participació.

02. 
SALSOTECA PER SUCAR-HI PA
ANTILLA BCN LATIN CLUB (ARAGÓ, 141)
Ja fa deu anys que l’Antilla 
capitalitza els ritmes més càlids 
de la ciutat amb concerts tots els 
dijous i pura salsa picant els 
divendres i dissabtes fins les 6 
del matí. També s’hi fan classes 
però, sobretot, és el lloc ideal per 
fugir del fred i deixar-se portar pel 
color musical i la calor humana 
que s’hi respira (i transpira).

03. 
LA NIT MÉS NEGRA, NEGRA
JAMBOREE (PLAÇA REIAL, 17)
Hip-hop, reggae, soul, funk i altres 
formes de música negra 
bateguen en un dels petits locals 
subterranis de la plaça Reial a la 
nit, al Jamboree. Després dels 
concerts programats, s’hi reuneix 

una fauna acolorida, amb més de 
mil visitants cada cap de 
setmana. Però tranquils, que no 
té res a veure amb les reunions 
de boy scouts americans, que 
també s’anomenen jamboree!

04. 
SWING I GLÒRIA
GLORIETA DEL PARC DE LA CIUTADELLA
Hi ha molts llocs per ballar swing 
a Barcelona, però cap de tan 
fresc i agradablement relliscós 
com la glorieta del parc de la 
Ciutadella. Al seu voltant s’hi 
apleguen, cada primer i tercer 
diumenge de mes a partir del 
migdia, una bona colla 
d’aficionats entusiastes, que 
deixen parats i morts d’enveja els 
que passen pel seu costat lligats 
a bicicletes infantils i globus 
inflables.

05. 
PER ALS QUE TENEN LA MÚSICA ALS PEUS  
NAU IVANOW (HONDURES 28 - 30)
L’única tap jam estable a tot 
Europa té lloc a la nostra ciutat 

tots els primers dijous del mes,  
a l’antiga fàbrica de pintures 
Ivanow, des del 1998 dedicada  
a la creació, producció i difusió  
de la cultura contemporània.  
S’hi acosten els dels peus 
alegres, ballarins professionals  
i estudiants avançats de claqué,  
i algunes mans àgils, músics  
de jazz que acompanyen 
l’aventura de no saber què s’hi 
trobaran. Igualment hi ha un 
reduït públic que hi participa,  
ni que només sigui amb 
l’inevitable moviment afirmatiu 
de cap. És impossible contradir 
tant de ritme.

06. 
UN SALÓ FORA DEL TEMPS
DUVET (CÒRSEGA, 327) 
Ben vestits i pentinats, els fidels 
clients de les sessions de tarda 
dels divendres i dissabtes (de 
18.30 a 22 h) fan cua des 
d’abans que s’obrin les portes 
del Duvet. Perquè saben que és 
dels pocs llocs on el temps té la 
cursa perduda i, un cop 
traspassat el rètol lluminós del 
segle XXI,  podran practicar-hi 
tots els balls de saló amb els 
temes d’avui, d’ahir i també 
d’abans d’ahir.

07. 
TECNO NON STOP
RAZZMATAZZ (ALMOGÀVERS, 112)
A la discoteca més gran de 
Barcelona –evolució de l’antiga 
sala Zeleste que van obrir uns 
hippies de bona família l’any 
1974– cada dia de la setmana hi 
sona el tecno més internacional. 
Amb capacitat per a 4.000 
persones, repartides en cinc 
sales i un munt d’escales i patis, 
és fàcil perdre els amics. Però no 
té cap importància: tots estaran 
ballant com si duguessin piles 
Duracell.

08. 
BALL TRADICIONAL I OBERT
PLAÇA DEL REI
Tots els divendres de les 22 h fins 
a la mitjanit, es reuneixen músics 
i balladors de danses medievals 
recuperades en l’espai màgic de 
la plaça del Rei. Ja fa 27 anys que 
va sorgir la idea entre uns 
balladors de l’Esbart Català de 
Dansaires i alguns músics 
tradicionals que volien poder 
gaudir del seu art en un ambient 
de màxima quotidianitat, al 
carrer. Des d’aleshores, la 
convocatòria no ha parat de 
créixer i renovar-se amb noves 
fornades d’esperits que senten 
profundament les arrels.

09. 
TANGO RAVALERO
LA RAVALERA (NOU DE LA RAMBLA, 42.  
ENTRESÒL DRETA)
Una petita joia dins l’ambient del 
tango de la ciutat. Encara que a 
Barcelona es pot ballar cada dia 
en un lloc o un altre, no n’hi ha 
cap de tan especial com aquest. 
Molts hi ballen descalços i fins i 
tot les normes socials d’aquest 
ball argentí on manen els homes 
es relaxen en aquest ambient 
familiar, on també s’hi pot anar 
només a escoltar una mica de 
bona música.
 

10. 
I OLÉ!
LOS JUANELE (ALDANA, 4)
Segurament és el tablao més 
autèntic de la ciutat, sembla una 
caseta de feria andalusa i no ha 
canviat gens des que va ser 
fundat fa prop de tres dècades. 
Els dijous s’hi fan classes de 
sevillanes però també té 
l’ambientació ideal per ballar-hi 
rumba i fer festa. La franja d’edat 
dels clients és amplíssima, però 
tots estan encantats de poder 
descansar al costat de la seva 

BALLEM?
SI TENS GANES DE MOURE’T I NO SAPS 
PER ON COMENÇAR, T’INDIQUEM 10 

LLOCS ON BELLUGAR-TE SENSE PARAR
PER BÀRBARA RAUBERT


