
Comèdia
estripada dels
fets d’avui
Teatre de l’Enjòlit i La
Conquesta del Pol Sud
signen una disbauxa lúcida

CRÍTICA JORDI BORDES

na situació còmicament estripada,
és el que planteja Dario Fo. S’ima-
gina que una dona es troba im-

mersa en una acció de revolta buidant les
lleixes del supermercat i decideix amagar-
se el botí a la panxa com si estigués emba-
rassada? S’imagina un home que vol ser tan
ètic que prefereix la misèria a robar? S’ima-
gina un crèdul que va buscant pertot arreu
la seva dona, que ara resulta que està emba-
rassada, que ha trencat aigües amb gust de
salmorra i acaba embarassant un policia?
S’imagina algú que tots els agents dels dife-
rents cossos policials tinguin el mateix ros-
tre que l’avi pagès?

Una estripada, de principi a fi. Una dis-
bauxa que l’espectador riu agraït des de la

U primera rèplica. Potser sí que l’arrencada ja
és massa cridada, però de totes maneres, a
la majoria dels espectadors, no els molesta
gens. El més dolorós de tot plegat és que, si
es treuen les gesticulacions, moltes de les
situacions tenen visos de realitat.

Fo dibuixa un panorama desolador: els
sindicalistes són uns crèduls (capaços de
fer sopa amb menjar de canaris i trobar-ho
bo) i caps quadrats (es tanquen a pensar
dins dels armaris tot llegint bibliografia
marxista); la policia, que també es manifes-
ta contra la situació econòmica, després no
dubta a detenir els més desheretats de la so-
cietat per una misèria. Hi ha, això sí, una
certa solidaritat entre les víctimes. Però, in-
capaces d’organitzar-se, acaben cuinant

Gelabert, mística
en versió original
Sant Andreu Teatre recupera aquest cap de setmana el
muntatge ‘Gelabert V.O+’ estrenat al Teatre Lliure fa un any

l ballarí Cesc Gelabert reprèn una
petita gira del seu darrer treball, que
li va merèixer el premi Butaca al mi-

llor espectacle de dansa 2012, avui mateix a
Sant Andreu Teatre (SAT!). Hi serà fins
diumenge, dins de la programació de Dan-
SAT! Gelabert és un obsessiu de la dansa,
“part de la nostra cultura, les
seves obsessions són el nostre
plaer”, sentenciava Bàrbara
Raubert a El Punt Avui en una
crítica arran de l’estrena al
Teatre Lliure d’ara fa prop
d’un any. En aquesta gira, que
també circula pel País Basc, el
ballarí farà estada al Teatre
Municipal de Girona (27
d’abril), a l’Atlàntida de Vic
(10 de maig) i a Cal Bolet de
Vilafranca del Penedès (9 de
juny). La mística del ballarí
disfruta dels moviments pau-
sats però sobretot projecta des-
plaçaments amb cames i bra-
ços que responen a les línies de
fuga dels arquitectes més de-
purats com Mies van der Rohe.

El moviment que practica
Cesc Gelabert arrossega molta
memòria, és un gest eteri però
que remet a un passat etern. La
mística del ballarí inclou tam-
bé aproximacions amb el pú-
blic: s’hi apropa i parla. Amb la
seva veu suau, la seva mirada
calmada amb alguna picada
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d’ullet simpàtica i intel·ligent. I una respi-
ració tolerant amb l’entorn.

Gelabert V.O.+ és un treball recopilatori
d’algunes composicions que es remunten
25 anys enrere. Tornant a pujar-ho a escena
ensenya com el seu llenguatge de la dansa
té un pòsit al qual ha estat fidel. En prop

d’una hora, Cesc Gelabert pre-
tén potenciar una trobada ín-
tima amb l’espectador, un
“heroi” (segons la definició del
mateix ballarí) que s’asseu a la
butaca amb ganes de conèixer
més. Gelabert V.O. + incorpo-
ra tres composicions originals
(amb música de Borja Ramos)
a altres d’anteriors (la més an-
tiga és del 1984) del mateix ba-
llarí. El ballarí i coreògraf pro-
posa donar algunes claus
abans de cada peça.
Coreografia, segons Gelabert,
és el pacte secret que mante-
nen el coreògraf i el ballarí.
Una esquizofrènia creativa
que, assegura, porta amb ele-
gància. Ell mateix, admet, es
traeix. Però això no el preocu-
pa gaire: “Si una coreografia és
bona, no cal fer-hi res de nou;
si la interpretació és bona, tinc
la sensació que no hi ha coreo-
grafia.” El seu moviment, efec-
tivament, no envelleix.
Cesc Gelabert és pròxim a tot-
hom, si s’hi pot atansar. Acu-

mula 40 anys a sobre de l’escenari (30 amb
la companyia Gelabert Azzopardi) però els
seus èxits, en comptes d’enaltir-lo, el fan
cada cop més humà. El seu cos de quasi 60
anys, encara amb una agilitat envejable, de-
nota una història, una qualitat de movi-
ment. Ho expressava molt clarament en un
programa per a gent gran que es repro-
dueix al programa Actua de TV3, Dansa per
a certa i incerta edat (http://www.youtu-
be.com/watch?v=3d73DavuXEY). Busca la
manera de connectar i de sorprendre’s, si-
gui amb la gent gran d’aquell taller o amb
unes sessions que va realitzar a l’Espai Lliu-
re, Una setmana amb el públic.

Gelabert disposa d’una història íntima
però també s’atreveix a fer ressonar amb la

Joies
Cesc Gelabert és un
experimentat ballarí i
coreògraf que trasllada a
la vida real més
quotidiana i vulgar el
plaer de la dansa. La
seva mirada està tenyida
contínuament d’aquesta
forma d’entendre la vida,
a través de la dansa. Fa
uns mesos, arran d’una
experiència de
culthunting, el ballarí
deia a la directora Rosa
Tous que els ballarins
poden ajudar a dissenyar
les joies perquè siguin
més còmodes de portar:
per evitar que
s’emboliquin o que facin
una rascada. Fins a les
joies arriba el seu
coneixement, pou sense
fons.

C
Coreografia,
segons Gelabert,
és el pacte
secret que
mantenen el
coreògraf i el
ballarí.
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menjar de gos i carregant cols, arròs i su-
cre com si fos una criatura.

Enjòlit va sorprendre amb una farsa
com Corruptia (inspirant-se en el cas
Gürtel). La Conquesta del Pol Sud va de-
butar amb una peça que parlava dels atu-
rats sistèmics. El Tantarantana, com a sala
alternativa, ha fet bandera de Dario Fo pe-
rò també de molts dramaturgs i situa-
cions d’inequívoc compromís social. Ara,
tots junts, signen una comèdia, amb
apunts de vodevil i de trama de pinzellada
gruixuda. El que sobta de tot plegat és que
tot és enormement coherent i facilita l’en-
trada al teatre a nou públic (que en surt
enriolat i empipat alhora). I no és només
perquè cadascú paga el que pot, o vol. ❋

SI NO ENS PAGUEN,
NO PAGUEM
Dario Fo
Direcció: Carles
Fernández Giua
Intèrprets: Albert
Alemany, Elies
Barberà, Jenny
Beacraft, Arnau Marín i
Marta Montiel
Data i lloc: Dimecres,
13 de març (fins al 14
d’abril), Tantarantana.

’entrada és per
taquilla inversa: es
paga acabada l’obra.

L

gran història de Catalunya. Va aconseguir
sorprendre amb una dansa tan arrelada
com és la sardana. Va inaugurar el Festival
Grec 2011 amb La muntanya al teu voltant,
comprovant que el canvi de punt de vista li
donava un aire revelador. També la seva vi-
sita al món butoh, amb Frederic Amat a Ki,
en el Grec de l’any anterior, va sorprendre
els mateixos japonesos.

Ara, el SAT! ofereix l’oportunitat de con-
templar, com si fos un àlbum de fotos en
moviment, les arrels d’un dels ballarins
més internacionals de Catalunya. La seva
estètica (li agrada cordar-se el botó del coll
encara que no dugui corbata) estilitza un
cos preparat per respondre als estímuls del
seu cor. Que no és poc. ❋

Amb l’entorn.
Cesc Gelabert és
un ballarí feliç
quan pot
concentrar
l’energia dalt
l’escenari i
dissenyar
diagonals amb
els seus braços
estirats. a
l’escena, un
instant de
‘Gelabert V.O.+’/
ROS RIBAS
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Sarsuela d’embolics metateatral
a companyia Terrassa Òpera Còmica programa

per diumenge a la tarda una funció d’El duo de
l’africana. L’acció de l’obra transcorre durant un
assaig d’una companyia d’òpera i tracta dels
embolics i les intrigues propis d’allò que passa
quan s’abaixa el teló, una proposta metateatral que
pot recordar alguns passatges de Cómeme el coco,
negro, de La Cubana, ja que els cantants esdevenen
personatges mateixos de la trama fora de l’escena
que representen. L’actuació és a benefici de
l’Associació Llambrusca Ajuda a l’Alzheimer.

EL DUO DE L’AFRICANA
Companyia Terrassa Òpera Còmica (TOC).
Donatiu: 10 euros
Lloc i dia: A l’Auditori Fòrum Berger Balaguer – Obra
Social de Caixa Penedès (Rambla Nostra Senyora, 6) de
Vilafranca de Penedès

Un teatre invisible i accessible
ues persones en escena fan una llista de records

clau de les seves vides amb dates i frases curtes en
targetes de paper. Utilitzant referències explícites,
cada una exposa un arxiu de dades que evoca
circumstàncies de forma instantània. L’espectador
llegeix cada targeta com a títols projectats a gran
escala sobre una pantalla de l’escenari. Les dues
retrospectives avancen paral·lelament comparant
dades de llocs i moments aïllats de forma
seqüencial. Una forma escènica minimalista que
compromet la imaginació de l’espectador sobre un
tema existencial: la relació individual que cada
persona manté amb el temps.

UNMISTAKABLE BODIES VOL. I
Cecilia Vallejos
Intèrprets: Amaranta Velarde i David Ferrús Cortinas
Lloc i dia: Antic Teatre, dissabte (21 h) i diumenge (20
h).

Els titelles, protagonistes
l festival Titelles Objectes Teatre (TOT) es

concentra en la seva quarta edició en un sol cap de
setmana al Poble Espanyol. El repartiment és
exclusivament català. Des de la direcció del festival
es remarca que, tot i no tenir la visibilitat que es
correspon a la cartellera pròpia, els grups de
manipulació d’objectes viatgen assíduament arreu
del món: el moment creatiu és molt bo.

TITELLES OBJECTES TEATRE (TOT)
Poble Espanyol
Companyies: Animamundi, Trac-Trac, Sebastià Vergés,
Pea Green Boat, Forani Teatre i Binixiflat.

Lloc i dia: Des d’avui a les 20 h fins diumenge al vespre
al Poble Espanyol de Montjuïc.
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DIA MUNDIAL DEL
TEATRE
José Luis Gómez

a Fundació
Romea convida el
director del Teatro
de la Abadía i
membre de la Real
Academia de la
Lengua a
pronunciar una
conferència en
motiu del Dia
Mundial del
Teatre

Lloc i dia: Dilluns 25
de març, al Teatre
Romea, a les 20
hores.

L

‘Canelo Show’, una càpsula del TOT./ FESTIVAL TOT
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