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Era justament el 16 de maig del 
1977 quan Cesc Gelabert va 
presentar Acció 0 (la ment i el cos), i 
Acció I (la vida i la mort) al Teatre 
Lliure de Gràcia, dues obres 
creades amb la col·laboració 
d’Anna Maleras, per a la primera, i 
amb la seva germana Toni a més 
de Rafael Subirachs i Frederic 
Amat, per a la segona. Aquestes 
obres van signifi car un punt de 
partida per a la seva incansable 
recerca del llenguatge coreogràfi c 
al costat d’altres arts, però també 
per una relació de continuïtat amb 
aquest teatre on ara presenta una 
versió essencialista de la seva obra.

Amb el títol V.O.+ Gelabert crea 
la seva versió original de la dansa, i 

es concentra en el seu cos com a 
camp de batalla i envoltat d’un 
públic que funciona com el mirall 
de Blancaneu: l’eterna interrogació 
sobre un mateix. A diferència dels 
seus darrers espectacles, aquest és 
un espectacle nu que combina 
solos i on recull l’experiència dels 
últims anys en diversos programes 
de divulgació (com Un dia amb el 
públic, on els espectadors estaven 
convidats a participar en el procés 
creatiu de l’artista). A V.O.+ 
Gelabert s’explicarà, al costat del 
moviment, amb breus comentaris 
personals que ajudaran a entendre 
les intencions i les construccions 
mentals d’aquest creador i ballarí 
solista inigualable.

El solista, se sap, és el paper més 
destacat d’una obra en dansa, 
protagonista de la història que es 
desenvolupa davant els ulls dels 
espectadors, però també 
receptacle del cúmul de sensacions 
que els brollen a partir dels 
estímuls rebuts, i així confi guren 
una imatge d’aquest intèrpret que 
va més enllà del cos i dels  
moviments. Però el format de solo, 
també representa el primer 
laboratori, l’espai 
d’experimentació que els 
proporciona el diàleg per conèixer-
se i aprofundir en un mateix.

Aquesta és la intimitat que 
Gelabert es proposa compartir, 
començant amb una evocació al 
passat a partir d’algunes peces 

antigues que variaran segons el 
dia: la secció de Mompou de 
Preludis (2002), Al Capone (1982) 
amb música de Prince Buster All 
Stars, Lágrimas Negras (2003) 
amb música de Miguel Matamoros 
o Fanny Valentine (2005) amb 
música de Richard Rodgers i 
Lorenz Hart. A continuació, tres 
peces noves per projectar-se al 
futur: V.O.+1-2-3, amb vestuari de 
Lydia Azzopardi i música de Borja 
Ramos, que representen tres 
mirades diferents al focus del 
moviment. V.O.+1 parteix del 
vestuari per impulsar l’acció; 
V.O.+2 viatja per diferents 
qualitats interpretatives i de 
moviment apel·lant a l’efecte sobre 
el públic. I V.O.+3 és un 
homenatge al coreògraf  alemany 
Gerhard Bohner, de qui Gelabert 
ha ballat diverses obres al llarg 
dels anys, com Im Goldenen 
Schnitt I /II i Schwarz Weiss Zeigen.

Gelabert tanca el cercle que el va 
dur a posar el seu cos en els solos 
d’altres, i el cos d’altres en les seves 
coreografi es. Ara es retroba amb 
ell mateix, buscant el tresor de 
l’essència, dels matisos i de les 
sensacions més internes, i ens 
converteix en els seus 
–entregadíssims– confi dents. 
 
V.O. + 
Teatre Lliure: Montjuïc 
Del 24 de maig al 3 de juny

El ballarí despulla 
l’escenari i 
recupera l’esperit 
més divulgatiu dels 
últims anys

Encantats...
Després de trenta anys de voltar, Cesc Gelabert 
torna als orígens. Per Bàrbara Raubert

Dansa
Coliseum 
(Gran Via, 595). T. 93 317 14 48. www.
grupbalana.com.  

Spirit of the dance Dir: David King. 
Dc. i dj., 21 h. Dv., 21.30 h. Ds., 18 h. Dg., 
18 h. (Dv. 18 també a les 18.30 h. Ds. 19 
també a les 21 h. Dg. 20 també a les 21 h). 
De 29 a 49 €. Del 16 al 27 de maig. 

Si vibreu amb les faldilles de Sean 
Connery, la música de The Corrs i l’estil 
‘tap dance’ multitudinari de ‘Stomp’, aquí 
teniu un dels grups amb més èxit 
d’Irlanda (amb permís d’U2) de dansa i 
música tradicional. De fet és un dels deu 
espectacles amb el mateix títol que hi ha 
fent bolos per tot el món.  

Nau Ivanow 
(Hondures, 28-30). T. 93 340 74 68 . www.
nauivanow.com. . 

Tot és fum. L’amor en 5 intents de 
Clara Bes, Ariadna  Peya i Clara  Peya. 
Dir: Miriam  Escurriola. Amb Tatiana 
Monells, Ariadna Peya, Jorge Velasco, 
Judit Neddermann, Elena Tarrats, Clara 
Peya, Guille Mazzuca, Eloi López. De dj. a 
dv., 21 h. Dg., 19 h. 12 €. 

Una habitació plena de records és 
l´origen de ‘Tot és fum. L’amor en 5  
intents’. De la mà de la poesia, la música, 
les imatges i la dansa i el  moviment, ens 
apropem als diversos personatges, 
situacions i emocions  d’aquesta 
història. 

Plaça del Molino (Plaça de 
la Bella Dorita) 
(Roser, 1 ). 

GRATIS Festival de Claqué: 
Claqué al carrer Dg., 11 h. Només 
diumenge 20. 

Secció del Festival de Claqué de 
Barcelona dedicada a tots els alumnes de 
claqué i a les escoles de dansa del país. A 
partir de les 11h, i presentat per Merche 
Ochoa, a l’escenari que expressament 
s’haurà instal·lat a la Plaça del Molino, hi 
haurà una mostra a càrrec dels alumnes 
de claqué de totes les escoles de dansa 
que vulguin participar en la trobada. A 
més, també hi haurà punts d’informació 
relativa al claqué. I després... Dinar 
Popular a la Plaça!. 

Porta 4 
(Església, 4-6, local 6). T. 93 185 48 40 . 
www.porta4.cat.  

No Exit? de Elisenda Selvas . Dir: 
Elisenda Selvas . Amb Elisenda Selvas. 
60. Dg., 19 h. 10 €. Diumenges de maig. 

Projecte interdisciplinar de teatre físic, 
performance, música en directe i 
videoprojeccions, de creació pròpia. 

Teatre Condal 
(Paral·lel, 91). T. 93 442 31 32 . www.
teatrecondal.cat. 

Amor Dir: Jannick Niort. Amb 
Fundació Psico-Art de Catalunya. Dg., 12 
h. 12 €. Només diumenge 20. 

La Fundació Psico-Art vol divulgar el 
treball que porten a terme i els benefi cis 
que aporta la dansa a tothom. També 
volen demostrar que l’escenari és un lloc 
màgic per qualsevol que vulgui vibrar.

Sol i de dol, disposat a meravellar-nos...

Dansa
Coordina Andreu Gomila
agomila@timeout.cat
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