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Cesc Gelabert és el Senyor de la 
dansa a Catalunya des de fa 
molts anys. Ha estat artista 
resident al Teatre Lliure i al 
Hebbel Theater de Berlín, però 
ara es presenta al petit teatre de 
La Seca amb 

Tríptic

fragments de Bujaraloz
Preludis

Cesc Gelabert interpreta 
Vicente Escudero
intermedi es projecta Domènech, 
un recull dels vídeos realitzats a 
l’estudi de Gràcia on treballà 

setmanes abans d’abandonar-

treballat amb videocreadors, 
però en aquest cas ho feia tot jo 
amb el meu iPhone: gravar, 
editar, actuar. Tenia més cruixits 
els tendons de la mà que la resta 
del cos!”.

Amb el seu segell personal no 
ha creat exactament una escola 
però sí que ha marcat la 
construcció d’un ballarí concret, 

amb la informàtica i amb la 

moviment constant”, li fa superar 
obstacles i adaptar-se a 
escenaris passats i 

qualsevol esdeveniment en un 
aprenentatge i en un acte de 

pregunta si hi ha nostàlgia en 
aquest treball, contesta 

intentat posar-hi humor”.

En la tercera part del tríptic, el 

ets català com espanyol, quan 
vas al Japó et demanen que 

repeteixis que tu fas dansa 

exerceix una pressió en 
l’ambient i és una dansa 

m’agrada pels contactes amb la 
cultura i la passió 

i tot transformant-se en el 
polièdric Vicente Escudero. 

quan jo encara ni pensava de 
ballar i em fascinava”.

Malgrat la seva gran capacitat 
camaleònica, Gelabert es 
defineix com a ballarí 
contemporani, que vol dir aquell 

compartir amb les persones i el 
moment. Alhora, hi ha unes 
essències que són eternes, i 
encara que les nostres activitats 
hagin canviat moltíssim, el 
nostre cos és el mateix de fa mil 

Tríptic serà a La Seca a partir 
del dijous 27.

Dansa

Un cas d’exorcisme
Amb moviments hipercontrolats i la mirada que talla, Cesc 
Gelabert sap com restablir l’ordre còsmic. Per Bàrbara Raubert
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CESC GELABERT DIU...

“Tot està en continu 
moviment. En tots els 
anys que porto ballant 

han canviat moltes 
coses dins meu, però 
també han canviat els 

mitjans, el públic. 
Alhora, hi ha unes 
essències que són 

eternes”.

“Quan busques un 
moviment nou, costa 

molt perquè el cos és el 
de sempre i aquesta és 

contemporània. Ja 
hauria d’haver canviat el 

nostre cos, però la 
genètica és lenta”.

“Passió i ordre, amor i 
raó, són les dues 

dialèctiques de la vida. 
M’agrada fer les coses 
amb ordre, no saltar-

me passos, però 
després cal posar-hi 

passió, i això és el que 
jo sempre he fet”.
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