
La dansa contemporània ha
buscat convertir-se les últimes
dècades en un element de comu-
nicació social capaç de transme-
tre aquelles idees més materials,
com també l’espiritualitat d’a-
questes. Almenys, companyies
com Gelabert i Azzopardi inten-
ten causar entre el públic aquesta
sensació amb espectacles com els
que presentaran aquest dissabte
a la Sala Gran del Kursaal. Des-
prés de veure-hi coreografies a
càrrec dels reconeguts ballarins
Àngel Corella i Rafael Bonachela,
a més de la majestuositat del ba-
llet de Sant Petersburg i de la his-
tòria viva de l’esbart de Rubí, el
Toc de Dansa finalitza amb una
altra companyia de renom i pres-
tigi, com és Gelabert Azzopardi.

Cesc Gelabert i Lydia Azzopardi
porten a Manresa un gran mun-
tatge format per dos espectacles:
Caravan (2005) i Orion (2007),
aquest en format reduït. Precisa-
ment, aquesta última obra té la
voluntat d’explicar a través dels
moviments del cos la veritat de la
ciència moderna. Segons els seus
creadors, Orion és una peça que
s’inspira en algunes de les idees
científiques del nostre temps,
com la teoria de l’evolució de les
espècies de Darwin, el Big Bang i
les neurociències cognitives. Des
d’aquest punt de partida, la com-
panyia intenta parlar de la vida en
general i suggerir al públic les
connexions derivades entre els
ballarins en escena i la interpreta-
ció de la ciència.

Lluny del que semblaria factible,
lligar dos espectacles a dalt de
l’escenari no és gens complicat,
almenys pel que fa als dos que
presentaran Gelabert Azzopardi
al Kursaal. Si Orion vol ser una
plasmació de la teoria de les espè-
cies de Darwin, Caravan entron-
ca amb aquesta idea reivindicant
la individualitat del ballarí. Amb

un títol que prové del treball de
Duke Ellington, l’espectacle co-
mença en un punt desconegut,
on els ballarins es troben sense
saber on són. Aquesta incertesa
es transmet a través dels movi-
ments i de la música, que amb un
fons jazzístic i de soul transmet la
pèrdua. La creació esdevé una
celebració de la individualitat, en-
tesa en la personalitat diferencia-
da del ballarí, que es presenta a
l’escenari amb tota la seva com-
plexitat. La vàlua de Caravan ha
estat reconeguda amb el premi

Max de les arts escèniques 2005,
entre altres guardons.

Gelabert Azzopardi és el nom
de la companyia liderada per
Cesc Gelabert i Lydia Azzopardi,
que funciona com a agrupació de
dansa contemporània des del
1987, quan es va establir a Barce-
lona. Els ballarins també han
col·laborat amb el Teatre Lliure,
on resideixen des de l’any 2003.
De l’any 1989 al 2003, el nom de
Gelabert Azzopardi s’ha relacio-
nat també amb el Hebbeltheater
de Berlín, compartint coproduc-

cions i societat i permetent la re-
alització de diversos projectes a la
mateixa capital alemanya. Tot i
funcionar d’una manera autòno-
ma i independent, la companyia
té el suport i el finançament de la
Generalitat de Catalunya, de l’A-
juntament de Barcelona i del mi-
nisteri de Cultura.

Redacció

Un moment de la representació de l’obra «Caravan», amb Cesc Gelabert

Gelabert
Azzopardi

LES PANTALLES: Orion i Cara-
van es veuran dissabte, a 2/4
de 10 del vespre, al teatre Kur-
saal (Manresa). Preu: 25 euros
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CESC GELABERT
El nom de Cesc Gelabert és
sinònim de dansa. Es tracta
d’un dels coreògrafs i balla-
rins més destacats de la
dansa contemporània esta-
tal. Entre les seves caracte-
rístiques, destaca el fet que
no s’adhereix a cap movi-
ment concret. Cesc Gela-
bert va estudiar arquitectu-
ra i va començar els estudis
de dansa amb Anna Mal-
eras, al grup de la qual es va
incorporar el 1969. Al 1972
va fer la seva primera crea-
ció coreogràfica, i el 1977
va formar el seu primer
grup de dansa, amb el qual
va estrenar la composició
Ver-estiu-altumne-ivern-1,
obra per a set ballarins. En-
tre el 1978 i el 1980 es va
convertir en integrant actiu
de la comunitat  de la dansa
a  Nova York. El 1980 va co-
mençar a col·laborar amb
Lydia Azzopardi, de la qual
sortirà més tard la compa-
nyia actual.

LYDIA AZZOPARDI

Després de completar els
estudis a la London Con-
temporary Dance School,
Lydia Azzopardi va desen-
volupar la seva carrera com
a ballarina i intèrpret col·la-
borant amb diversos coreò-
grafs, com Robert North,
Jane Dudley, Bob Cohan i
Ana Sokolow. Com a mes-
tra ensenya dansa contem-
porània a l’Òpera de Zuric i
a l’escola Mudra de Mauri-
ce Béjart, a Brussel·les, on
figura com a professora re-
sident. També ha impartit
cursos de composició i im-
provisació a l’Institut de
Teatre de Barcelona i en di-
verses ciutats d’Europa. L’a-
ny 1980, inicia la seva
col·laboració amb Cesc Ge-
labert, amb qui va formar
una companyia. 

Dansa

La individualitat del cos
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