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OPINIÓ

A les
acaballes de la

cultura de
la subvenció

SANTI FONDEVILA

● El suport municipal a la soci-
etat civil. La Generalitat ha suspès
totes les subvencions. L’Ajunta-
ment de Barcelona, no. Sembla que
és l’únic que té diners en aquest
moments, fins i tot per a la Fórmu-
la 1. L’Ajuntament i l’Estat per als
embolics de Bankia. Recentment
s’han publicat al butlletí oficial de
la província les subvencions de
l’Ajuntament de Barcelona. 134 pà-
gines en el PDF. Sense entrar a fer
valoracions que serien avorrides,
extenses i discutibles, hem comp-
tat, grosso modo, que hi ha hagut
unes 4.500 sol·licituds de subven-
ció (evidentment, bona part dene-
gades per falta de pressupost o per-
què no passaven la nota de tall) per
a tots els àmbits imaginables, que
van de la cultura a l’esport i a l’asso-
ciacionisme més divers. Òbvia-
ment, les més defensables són les
que enfronten tasques socials, però
hi ha qui demana diners per a una
festa, per a tallers de manualitats o
per a un campionat esportiu. Cal
dir també que no sols els més petits
s’hi presenten, sinó que grans em-
preses, fins i tot periodístiques, ho
fan. Esclar, doncs, que hem viscut
una cultura de la subvenció per a
qualsevol cosa, potser totes defen-
sables, i també que aquesta manera
de funcionar està acabada per molt
que l’Ajuntament faci una distribu-
ció de moltes miques i alguns cros-
tons amb molla entre els que han
superat el sistema de qualificació.
Abans, la gent feia les coses d’una
altra manera. I si volien donar un
premi a la veïna més ben vestida de
l’edifici hi posaven imaginació. El
món de la subvenció va capgirar la
manera de pensar. I encara que si-
guin miques (em refereixo a quan-
titats de 300, 500, 800, 900 o 1.000
euros), els sol·licitants creuen que
l’administració ha de donar suport
a les seves iniciatives. En aquest
moments cal prioritzar i fer enten-
dre als ciutadans que qui vulgui fes-
ta se l’haurà que pagar. O no?

●El Cercle de Cultura. En l’assem-
blea anual del Cercle de Cultura es va
parlar, entre altres coses, de la futu-
ra llei del mecenatge, i el Cercle va ex-
pressar la seva posició de ser un in-
terlocutor actiu en la seva elaboració.
Així mateix va quedar en l’aire si
aquesta llei no serà a la fi un pretext
del govern espanyol per eliminar les
subvencions i qualsevol inversió que
no tingui a veure amb les infraestruc-
tures culturals de l’Estat amb seu a la
capital. És un risc, no hi ha dubte. I
perillós.

El traspunt

DANSA

Cesc Gelabert busca
el futur al Teatre Lliure

Cesc Gelabert repassa al Teatre
Lliure la desena de solos que ha
creat des del 1982 amb l’espectacle
Cesc Gelabert V.O.+. A partir de de-
mà en ballarà quatre d’històrics i
tres de nova creació.

ANTONI RIBAS TUR

BARCELONA. Des del 1982, el core-
ògraf i ballarí Cesc Gelabert ha cre-
at 21 produccions per a la seva com-
panyia, ha ballat 10 solos de creació
pròpia, ha fet 14 coreografies per a
altres companyies de dansa inter-
nacionals i ha col·laborat en 30 pro-
duccions de teatre i òpera. Al llarg
d’aquests anys ha treballat amb fi-
gures de renom internacional com
el rus Mikhaïl Baríxnikov i ha re-
but, entre una quinzena de guar-
dons, el Premi Nacional de dansa de
Catalunya, el Ciutat de Barcelona,
el FAD i el Max.

“Necessito fer obres per a la com-
panyia, perquè si no m’avorreixo,
però després necessito estar sol,
tornar al meu laboratori íntim”, diu
el mateix artista, que demà estrena
al Teatre Lliure de Montjuïc Cesc
Gelabert V.O.+, un espectacle for-
mat per quatre solos creats entre el
1982 i el 2005 –la secció de Mompou
de Preludis, Al Capone, Lágrimas
negras i Funny Valentine– i tres so-
los nous amb música de Borja Ra-
mos. La particularitat de l’especta-
cle rau en el fet que les peces anti-
gues podran variar en cada funció i

que el ballarí farà una breu intro-
ducció de cadascuna de les peces
abans de ballar-la. Gelabert també
assegura que l’espectacle conté al-
gunes sorpreses, però les reserva als
espectadors.

Cesc Gelabert manté una relació
complexa amb les seves creacions,
ja que les observa com a coreògraf i
ballarí. “Abans tenia una definició
molt complicada de coreografia, i
ara crec que és un pacte entre un co-
reògraf i un ballarí. Al llarg de tota la
carrera m’he esforçat per fer desa-
parèixer la divisió entre la coreogra-
fia i la interpretació”, afirma. I sobre
la recuperació de peces del seu re-
pertori subratlla que tornant-les a
ballar les fa “noves” i que ara balla
amb “no tanta energia però amb
més saviesa que abans”.

“Les coses bones duren”
“La dansa no envelleix al mateix rit-
me que altres arts; si no sabéssim la
data podríem pensar que una peça
dels anys 80 és d’ara”, sosté la balla-
rina i intèrpret Lydia Azzopardi, la
companya de Cesc Gelabert i l’altra
meitat de la companyia. Azzopardi
insisteix també en la necessitat de
revisar els treballs anteriors d’un
creador. “Estem mal acostumats en
una cultura de fer i llençar. Les co-
ses bones duren, es poden revisar i
tornar a interpretar”, critica la ba-
llarina i intèrpret.

El nou espectacle de Cesc Gela-
bert estava programat al Lliure de

Gràcia, però els canvis que ha pa-
tit la programació del teatre han
fet que es representi a Montjuïc.
“La sala Fabià Puigserver recor-
da un antic saló de ball”, diu Az-
zopardi, que ha creat un únic ves-
tit per a Gelabert que s’adapta a
les diferents coreografies. “Havia
de ser còmode i que no molestés
–afegeix–. He jugat amb els ele-
ments clàssics que li agrada por-
tar al Cesc damunt l’escenari,
empenyent-los cap al futur. El
vestit recorda un mono de tre-
ball, perquè al cap i a la fi som tre-
balladors de l’escena”.e

Cesc Gelabert afirma que ara balla amb més
saviesa i que es crea els moviments a mida. ROS RIBAS

El coreògraf estrena una retrospectiva
dels seus solos sense nostàlgia

‘Celobert’, un feliç retrobament amb un gran èxit

na el seu personatge (Edward, el
fill de l’exitós home de negocis
Tom Sergeant) en un sac de nervis.
Sort que la sòlida mirada de Camí
(Kyra Hollis, l’examant de Serge-
ant) asserena l’escena. Entra Pou i
les pors no s’esvaeixen. El gran ac-
tor es refugia en el seu repertori.
On hi hauria d’haver veritat hi ha
teatre. Gestos apresos. El catàleg

de l’experiència. Camí es manté
ferma en la seva resposta. Està
en el moment dramàtic amb
tots els seus sentits. Feia temps
que no se la veia tan segura en
un personatge. També hi ha el
text de Hare, més vàlid i actual
que mai. Humanisme contem-
porani davant del fatalisme
conservador.

Tornar. Tornar al Goya des-
prés del descans i trobar l’agra-
dable sorpresa que la intimitat
d’idees i emocions que es desen-
volupa en la segona part –exqui-
sida lluita dialèctica entre dues
concepcions vitals oposades–
provoca un gran canvi en l’actor
protagonista i referma la quali-
tat de l’actriu, autèntic pilar
d’aquest muntatge, amb la bene-
dicció de l’autor.

És un retrobament amb un
Pou pletòric de facultats, extraor-
dinari per fi en el seu paper de Go-
liat assaltat per la fona ideològi-
ca de David. Escenes intenses que
justifiquen que Celobert surti del
mausoleu dels bons records.e

Josep Maria Pou està pletòric de facultats i
extraordinari en el seu paper. DAVID RUANO

TEATRE

Intimitat
Amb els solos
Cesc Gelabert
va a l’essència
de la seva
visió de
la dansa

Roser Camí
L’actriu és
l’autèntic pilar
d’aquest
muntatge de
l’obra de Hare

‘Celobert’
TEATRE GOYA
20 de maig

JUAN CARLOS OLIVARES

Tornar. Tornar nou anys
després amb el mateix
autor i títol, amb els ma-
teixos intèrprets. Tor-
nar a un èxit. Arriscat.

Els bons records suporten mala-
ment la seva profanació. Josep Ma-
ria Pou s’hi ha atrevit. Torna amb el
seu memorable Celobert de David
Hare. Recupera com a partner Ro-
ser Camí (l’actriu que va fer la gira
i la reposició al Romea). Ha prescin-
dit del director, ha canviat l’esceno-
grafia per una proposta més costu-
mista i s’incorpora al repartiment el
jove actor Jaume Madaula.

Els primers minuts d’aquesta
resurrecció semblen confirmar
tots els temors. Madaula empreso-
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