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INTRODUCCIÓ  
 
 
 
 
Amb més de 25 anys d’història, el Mercat de les Flors és d’ençà el 2007 un consorci 
públic destinat a la dansa i a les arts del moviment. Actualment està considerat un 
centre de referència per a la investigació, producció, creació i difusió de la dansa i les 
arts del moviment.  

A més d’oferir una programació que representi la pluralitat de la dansa, amb una 
programació eclèctica de companyies nacionals i internacionals, el Mercat 
desenvolupa un important projecte pedagògic que té per objectiu la promoció i 
integració de l’experiència artística, educativa i estètica per als diferents públics i 
col·lectius socials.   

Els projectes de formació i educatius han conformat, sense cap mena de dubte, una 
identitat singular al Mercat; generen moltes de les accions de l’àrea de continguts, 
amb una aposta de programació i coproducció d’espectacles i d’activitats de la 
màxima qualitat, rigorosa, oberta i personalitzada. 

Entre l’oferta, el Mercat treballa de manera permanent campanyes i projectes 
familiars, escolars, de caràcter intergeneracional, i projectes comunitaris. Tots ells 
són part de la nostra acció educativa i social.  

Avui, la integració en el sí del consorci de la gestió del centre de creació del Graner ha 
obert noves possibilitats de desenvolupament dels nostres programes de públics. 
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A QUI ENS DIRIGIM  
Dels 0 als 99 anys 

 

Hem volgut titular el nostre projecte amb un “Viure la Dansa, dels 0 als 99”. Són dos 
conceptes que poden resumir l’acció educativa i cultural del projecte del Mercat de les 
Flors.  

Viure la dansa, des de l’experiència estètica i el coneixement més profund del llenguatge, 
dels seus dispositius, codis i eines de la seva expressió; creant estratègies creatives i 
desacomplexades per acollir a tothom, donant format divers a les activitats que oferim 
per tal de donar resposta a les diferents sensibilitats, amplituds i necessitats dels públics.   
 
 
– Oferta escolar dels 0 als 18 anys. 
– Col·laboració amb altres nivells educatius, de treball social i centre recursos:  

voluntat de treball en xarxa.  
– Obrir-nos al barri. Política de proximitat.  
– Formació als formadors: cursos específics i oferta de cursos homologats de 

formació permanent al professorat.  
– Altres activitats de context: conferències, col·loquis.  
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L’INFANT EXPECTANT  
Participar en la formació del seu criteri 

 

 

En aquest marc, i des de fa set anys, la programació i l’oferta educativa específica que 
oferim al públic més petit i jove té un lloc preferent en la nostra activitat. Procurem 
innovació i rigor, amb una programació que busca l’excel·lència artística i pensada 
igualment per als adults dels més petits, els educadors, la família i l’escola.  
 
La nostra voluntat és fer possible una relació prometedora i plaent de l’infant amb la 
dansa, i participar en la formació del seu criteri. L’organització i coproducció, durant les 
últimes set temporades, d’espectacles, pràctica artística a l’aula, tallers escolars, tallers 
intergeneracionals, converses i col·loquis... conduïts per coreògrafs professionals, són una 
mostra del contingut de les nostres línies de programa.  
 
Sens dubte han conformat una identitat del Mercat; conformada, tot sovint, per 
esdeveniments modestos, però de continuïtat; per unes accions callades però necessàries 
i de clar suport i compromís amb l’educació, i en particular als docents, tutors, educadors 
i a la xarxa de centres escolars.  
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EL CONTEXT, UNA CONSTANT EVOLUCIÓ I ADAPTACIÓ DELS NOSTRES 
PROGRAMES EDUCATIUS 

 
 

[2006-2008]    

D’obertura i presentació al món escolar amb una distribució àmplia oferint un 
programa i uns recursos primers per fer una aproximació prudent a la comunitat: 
programació d’espectacles, sessions de diàleg amb l’artista, i formació pels docents. La 
presentació al sector educatiu va significar també el buscar les complicitats amb els 
estaments administratius amb competència educativa.  Va ser en aquesta fase primera 
que es va projectar i crear la maleta didàctica, la qual havia d’esdevenir el recurs principal 
de treball amb docents i infants; aquesta eina dirigida als tutors i a l’aula donava forma i 
contingut curricular a la nostra proposta pedagògica.  

 

[2009-2011]     

Aquesta fase va ser la de la consolidació del projecte educatiu en el seu 
contingut, el qual hem anat corregint i adequant a la realitat escolar i en distribució 
(espectacles, curs de formació, eines i recursos..).  En aquesta fase vam obrir i iniciar els 
projectes comunitaris i de participació. 

 

[2012- 2014]    

Amb l’entrada del Graner en el sí del Mercat de les Flors, els projectes educatius, 
comunitaris i socials del Consorci incrementen la seva acció al voltant de les residències i 
projectes de creació que acull el Graner. L’atenció al territori i també l’elaboració de 
programes específics per les escoles bressol són dues de les línies de treball preferent. 
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EL LLOC I EL VALOR DE LA DANSA EN L’EDUCACIÓ  

 

 
 
Objectius  

� Descobrir i participar dels programes del Mercat de les Flors i del Graner per 
formar-ne part.  

� Valorar, desenvolupar i formar espectadors amb esperit crític.  
� Desvetllar els interessos artístics i culturals dels infants, joves i professors. 
� Potenciar els projectes personals i professionals que permetin establir itineraris 

d’educació i aprenentatges cap a l’art.  
� Fomentar, provocar i desenvolupar en el docent una curiositat davant de la dansa 

així com també d’altres expressions artístiques amb la finalitat de motivar una 
actitud creativa a cadascun dels seus alumnes.  

� Identificar i utilitzar les formes de comunicació expressives corporals, tot 
desenvolupant el sentit estètic i creatiu. 

� Aprendre i descobrir noves metodologies i recursos per introduir la dansa a 
l’escola.  

� Entendre i valorar la dansa com una forma d’expressió i comunicació. 
� Entendre i gaudir de la dansa com un valor. 
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PROJECTES I PROGRAMES 
 
 
De 0 a 5: 

� Festival  El més petit de tots – Coproducció 
 
Un aparador que vol mostrar creacions artístiques de qualitat i de proximitat, 
experiències a l’aula i diàleg amb intèrprets i artistes. Vol ser un referent per 
aquest sector artístic tan poc desenvolupat en el nostre país. Dirigit a nens de 0 
a 5 anys.  
 
 

De 6 a 12: 

� Projecte Dan Dan Dansa per escolars i famílies 
 
� Programació d’espectacles 

Espectacles específics per escolars i públic familiar recomanats per edats.  
 

� Maleta   
Un recurs pedagògic que proposa unes activitats definides recollides en un 
dossier pedagògic i en uns materials diversos que ajuden a potenciar la 
creativitat i la imaginació a l’aula. Estant determinades per edats i per 
cicles educatius.  
 

� Curs per al professorat  
Acull professorat de tots els nivells educatius -escola bressol, educació 
infantil, primària i instituts- i se celebra habitualment dins el segon 
trimestre escolar amb l’objectiu de forma i donar recursos per introduir el 
llenguatge de la dansa a l’aula.  
 

� Mitja horeta abans – sessions en cap de setmana - familiars 
Petita introducció a l’espectacle de dansa per a les famílies assistents, des 
d’una vessant més pràctica buscant una relació amb el món del moviment 
en general o amb una temàtica de l’espectacle en concret.  
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De 12 a 18: 

� Grada Jove  
Un programa propi del Mercat de les Flors on presentem, en horari escolar, 
creacions contemporànies a alumnes de secundària. Són sessions pròximes i 
amenes, amb un format de treball i assaig, per entendre i descobrir el procés 
de composició d’un espectacle de dansa. Dirigit a joves estudiants de Cicle 
Superior de Primària, Secundària, Batxillerat i cicles formatius per descobrir, 
apropar i dialogar amb  creadors escènics.  
 
 

� Jornada Jove de Creació Artística – àmbit Barcelona 
Un projecte de pràctica artística dirigit als centres d’educació secundària i 
batxillerat públics de Barcelona. Organitzat per l’Institut d’Educació de 
Barcelona (IMEB), el Mercat de les Flors i l’Institut del Teatre. Amb més de 
vuit anys d’història, es va crear amb l’objectiu primer d’apropar el llenguatge 
del moviment i la dansa contemporània al públic jove. El projecte es presenta 
com una eina educativa pel professorat però sobretot s’introdueix com una 
vivència i experiència positiva, tant personal com col·lectiva, per a l’alumnat 
dels instituts d’ensenyament secundari de la ciutat. El projecte va fer un salt 
endavant el curs 10-11 amb la incorporació a la direcció artística pel termini 
d’un any d’un coreògraf professional elegit per concurs públic. 
 
 

� Tots dansen – àmbit Catalunya  
Està basat en l’actual Jornada Jove de Creació Artística. Un projecte que ha 
d’esdevenir l’extensió territorial del primer d’àmbit barceloní, a tot Catalunya. 
Està organitzat pel Mercat de les Flors, Consorci Transversal- Xarxa 
d'Activitats Culturals i tres teatres de tres municipis: Teatre Monumental de 
Mataró, Teatre Auditori de Granollers i Teatre Principal d’Olot.  
 
 

� Creadors En residència als Instituts de Barcelona 
Un programa de l’Institut de Cultura de Barcelona i del Consorci d’Educació de 
Barcelona, ideat en cooperació amb l’associació A Bao A Qu. En Residència 
introdueix la creació contemporània als centres públics d’educació secundària 
de la ciutat, a través del contacte directe i continuat d’un creador/a amb els 
estudiants. La coreògrafa, ballarina i pedagoga Àngels Margarit  és la creadora 
resident a l’institut Joan Coromines del barri de La Bordeta. El seguiment del 
treball del creador i l’assessorament a l’institut va a càrrec del Graner.  
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Per a famílies:  

A més de les activitats per a famílies inclosos en els anteriors programes, el Graner 
proposa: 

  

� Estades Artístiques  
Durant les vacances escolars de Nadal i Estiu, el Graner proposa unes 
estades artístiques per a nens, nenes i famílies. És un procés d’aprenentatge 
creatiu on és conviu amb un artista o companyia per descobrir altres maneres 
de relacionar-se mitjançant l’art del moviment. 
 

� Tallers Intergeneracionals 
Un diumenge de cada mes es convida a un artista resident o vinculat al Graner 
per a què comparteixi en família el seu treball. D’aquesta manera s’acosta 
l’obra de l’artista i/o coreògraf als pares, mares, nens i nenes del barri de la 
Marina i de la resta de la ciutat de Barcelona.    

 



 
GELABERT AZZOPARDI 

companyia de dansa 

 
 

 
 
 

L’enigma del moviment 
 

 

 
 

programa de formació 
 

 
           fotos Sonia Balcells



 
 
 

L’enigma del moviment 
 

 
L'enigma del moviment, és una activitat social i integradora que oferim com un 
programa de formació, divulgació i benestar, destinat a un ampli sector de col·lectius 
com a alumnes d'escoles de secundària i d'universitats, mestres de primària i 
secundària, grups de persones majors (d'una certa i incerta edat), grups amb dificultats 
d'aprenentatge, esportistes i practicants de dansa; gent de tots els tipus que vulguin 
mantenir-se en forma i viure una vida saludable, entre els quals  també es troba el 
públic, els afeccionats a la dansa. 
 
L'objectiu del curs és introduir als participants en una visió del moviment  des de i per a 
la vida, relacionat amb les seves formes artístiques però utilitzada per al nostre 
benestar i salut. La dansa és essencialment una consciència, habitar el cos amb el cor 
i la ment. Un moviment amb sentit i emoció que ofereix moltes opcions per al 
creixement personal, per mantenir-se en forma o poder comunicar-se, per a aquest 
espai lúdic i de fantasia que ens pot potenciar. 
 
Al mateix temps ens introduïm en el moviment com a forma d'art, de somni compartit 
en estat de vigília i relacionat amb les altres arts.  
 
A partir d'aquesta introducció s'obre la possibilitat que els participants prenguin 
consciencia del moviment i l’integrin en les seves vides, bé per si mateixos, com una 
rutina diària personal, o en activitats de grup, ja siguin noves o les que practiquin 
habitualment. 
 
Existeix una versió específica per al públic de dansa, per als espectadors creatius, per 
ajudar-los i donar-los l'oportunitat d'endinsar-se en l'enigma del moviment i d'aquesta 
manera que pugui gaudir més de la seva condició d'espectadors. Si els espectadors 
no perceben el que veuen com a art, l'art no existeix, doncs no n'hi ha prou amb la 
presència del ballarí. 
 
Aquest curs també és apte per alumnes de dansa o ballarins professionals, sigui quin 
sigui el seu nivell, perque els pot servir per mantenir-se en contacte amb les essències 
d'aquesta disciplina artística. 
 
A partir d'aquesta descripció genèrica, l’activitat varia la seva presentació segons els 
diferents col·lectius, o sigui, es dissenya a la carta en funció de quins siguin els 
destinataris. 
 
El programa inclou elements com: 
 

• Endinsar-se en el propi cos. Entorn un concepte vertebrador que n’hi dic: la 
simfonia de les articulacions, ens endinsem dins de nosaltres, qualificant la 
nostre percepció i l’us del nostre cos, com si el transforméssim en un 
instrument. 

• Entorn del principi anterior hi anem afegint capes, incloent les energies, les 
percepcions lligades els sentits, les emocions, la imaginació i el resta de 
processos mentals. 

• Un moviment individual de serenitat, de equilibri i contrapès. Gairebé com una 
meditació. 

• Un exercici més físic, amb estiraments i renovació d’energia, que no t’obligui a 
fer un gran esforç mental. 

• Seqüencies o exercicis a través dels quals ens puguem expressar lliure i 
espontàniament. Que puguem expressar emocions, idees o imatges.  

• Un exercici de memòria, d’activar els sentits, d’estimular la connexió de les 
diferents parts del esser. 



• Un diàleg amb un altre. Improvisacions pautades entorn un patró senzill, clar i 
que permeti establir una comunicació entre els participants . 

• Seqüencies o exercicis col·lectius. Coreografies, noves o del repertori de la 
companyia, rituals laics que ens permetin sentir-nos junts, alliberar l’energia, 
activar els sentits, jugar. 

• A traves de tot lo anterior ens anem submergint dins de la cultura del moviment  
i la cultura en general. 

 
 
 
 
 
 
 

Direcció artística Cesc Gelabert Lydia Azzopardi 
 

Intèrprets Cesc Gelabert i ballarins de la companyia 
 

Assistent de Cesc Gelabert Toni Jodar 
 

Professor  Cesc Gelabert  
 
 

 
 
 
 
 



 
CESC GELABERT Barcelona  codirector / coreògraf  / ballarì 
 
Gelabert és un dels coreògrafs i ballarins espanyols més influents del moment. Com a artista 
emblemàtic i enormement versàtil que és, ha contribuït de manera notable a la creació d’una 
cultura de la dansa a Espanya. 
 
Ballarí, coreògraf i director, Cesc Gelabert neix a Barcelona. Comença els seus estudis de 
dansa en 1969 quan una amiga el posa en contacte amb l'estudi d'Anna Maleras, on ella 
assisteix com alumna. Aviat entra a formar part del grup d'Anna Maleras i a rebre classes de 
jazz, contemporani i altres tècniques, alhora que comença a experimentar amb les seves 
pròpies coreografies.  
No deixa de cultivar la seva afició pel futbol i de jugar tots els caps de setmana com capità del 
seu equip. Simultàniament, comença la carrera d'arquitectura a la Universitat Politècnica de 
Barcelona, carrera que, després d’anys d’estudi, decideix abandonar per a dedicar-se a la 
dansa. 
 
La seva primera coreografia la realitza l’any 1972, i un any més tard crea el seu primer solo 
Acció – 0, en col·laboració amb F. Amat, mentre actua, durant algunes nits, a cabarets i 
continua rebent classes de jazz i contemporani de professors internacionals. El seu professor 
preferit era Matt Mattox, de qui va rebre classes a Londres. 
 
Altre cop a Barcelona, en 1976, crea Acció I amb Toni Gelabert i F. Amat. Tant aquesta obra 
com Acció 0 es presenten sota la denominació d’Espai de Dansa a la Sala Vinçon i al Teatre 
Lliure de Barcelona, i a altres espais. 
 
En 1977, amb Espai de dansa presenta Ver-estiu-altumne-ivern-1, obra per a set ballarins,  al 
Saló Diana de Barcelona. 
 
L’any 1978 decideix anar a Nova York, on viurà durant dos anys, i coneix de primera mà 
l’escena dansística de la ciutat. Durant aquest temps, alterna treballs diversos i actuacions amb 
la creació d’obres col·lectives amb ballarins postmoderns i nous solos per a ell. My Old 
Corduroy Suit es presenta al teatre Kitchen i va tenir una bona rebuda, cosa que el va permetre 
esdevenir membre actiu de la comunitat de dansa de Nova York. 
 
L’any 1980, de tornada a Barcelona, comença a col·laborar amb la ballarina Lydia Azzopardi, 
actuant arreu d’Espanya i en festivals de França i Itàlia. El seu centre de creació fou La 
Fàbrica, un important local de dansa de Barcelona dirigit per Toni Gelabert i Norma Axenfeld. 
 
El 1985 Gelabert i Azzopardi funden la companyia que duu el seu nom i  presenten Desfigurat, 
la seva primera producció de dansa de gran format. La companyia es  consolida i s’estableix 
definitivament a Barcelona. Simultaneament, Fabià Puigserver, fundador del Teatre Lliure de 
Barcelona, invita a la companyia a associar-se i realitzar coproduccions i llargues temporades 
d’exhibició. L’any 2003 Gelabert Azzopardi Companyia de Dansa passa de ser companyia 
associada a companyia resident del Teatre Lliure, fins l’any 2012. 
 
El 1987 i 1988  crea dues obres: Rèquiem (Verdi) i Belmonte. La música d’aquesta última és 
una composició original de Carlos Santos, amb qui havia col·laborat a Nova York. L’artista 
Frederic Amat va ser l’encarregat de dissenyar els decorats i el vestuari. Totes dues obres es 
converteixen en peces emblemàtiques de la història de la dansa a Espanya. 
 
La companyia realitza una gran gira per mols teatres d’ Espanya i  actua en els festivals més 
importants d’Europa, Amèrica i Asia.  
 
Cesc Gelabert desenvolupa un llenguatge íntimament relacionat amb un estil molt personal i 
una presència poderosa com a solista en l’àmbit internacional. 
 
A mesura que la companyia creix, el llenguatge coreogràfic va adquirint un estil homogeni. Es  
contracten ballarins d’àmbits diferents, tots ells amb una formació tècnica sòlida i un vocabulari 
que era pura forma dansística. Juntament amb la companyia, Gelabert  continua creant solos 
per a ell en col·laboració amb artistes de tots els àmbits. 
 
A finals dels anys vuitanta, mentre actua al Festival d’Ais de Provença,  coneix Nele Hertling, 
directora del Teatre Hebbel de Berlín. Aquesta trobada marca l’inici d’una relació llarga i 
productiva: la companyia Gelabert Azzopardi es converteix en coresident del Teatre Hebbel, 
col·laboració que finalitzaria l’any 2003. 
 



Durant aquest període llarg en què viu entre Barcelona i Berlín, Gelabert  coneix el coreògraf 
alemany Gerhard Bohner i descobreix la seva obra. Entre ells dos es crea un lligam, ja que tots 
dos són solistes i es tenen una admiració mútua. Després que Bohner morís el 1992, Gelabert  
decideix reconstruir i interpretar la seva obra Im Goldenen Schnitt I /II, dues versions d’un solo 
que desenvolupa a partir de les seqüències de vídeo de Cosima Santoro. 
 
Ben aviat presenta Im Goldenen Schnitt I en els festivals més importants de l’escena 
internacional i el solo obté un gran èxit. No hi ha dubte que el resultat de la combinació de la 
coreografia de Bohner i la interpretació de Gelabert converteixen aquesta obra en una 
experiència singular i inoblidable. 
 
L’any 2010 reconstrueix i interpreta un tercer solo de Bohner, Schwarz Weiss Zeigen. 
 
En el Grec 2010 presenta amb Frederic Amat l’espectacle KI, una coproducció del Festival de 
Barcelona i el Yachiyoza Centenary Committee de Yamaga, Japó. Un any més tard, a l’edició 
del Grec 2011, estrena La muntanya al teu voltant, un muntatge de Gelabert Azzopardi per a 
dotze ballarins de la companyia i dotze sardanistes. 
 
Cesc Gelabert ha creat el solo In a Landscape per a Mikhail Baryshnikov. Ha realitzat 
encàrrecs per David Hughes, Balletto di Toscana, Tanztheater Komische Oper, Ballet 
Gulbenkian, Larumbe Danza i Hermès.  
 
A més, ha col·laborat amb grans personalitats de les arts escèniques com ara Fabià 
Puigserver, Núria Espert, Jorge Lavelli, Montserrat Caballé, Milva, Gerardo Vera, Pilar Miró, 
Lluis Pasqual, Emilio Sagi, Carles Santos, Frederic Amat, Mario Gas, Julia Migenes Johnson, 
José Maria Sáncehz-Verdú, Kanjuro VII, Lorenzo Mariani i Giancarlos del Monaco, entre altres.  
 
 
 
LYDIA AZZOPARDI  Gran Bretanya     codirectora / disseny vestuari 

 
 
 

Després de completar els estudis a la London Contemporary Dance School, desenvolupa la seva 
carrera com a ballarina i intèrpret col·laborant amb diversos coreògrafs, com ara Robert North, 
Jane Dudley, Bob Cohan i Ana Sokolow i Janet Smith.  
 
En qüalitat de mestra ensenya dansa contemporània a l’Òpera de Zuric i a l’escola Mudra de 
Maurice Béjart, a Brussel·les, on figura com a professora resident. A Roma col.labora amb 
Lindsay Kemp a A Midsummer Night’s Dream, com coreògrafa i mestre. Posteriorment, imparteix 
cursos de composició i improvisació a l’Institut de Teatre de Barcelona, i en varies ciutats 
d’Europa.  
 
L’any 1980 Lydia Azzopardi inicia la seva col.laboració amb Cesc Gelabert, actuant 
internacionalment amb la seva companyia, que formen a Barcelona, l’any 1985. A més a més de 
codirectora e intèrpret, participa en qüalitat de dissenyadora de vestuari i estilista en la majoria de 
les produccions de la companyia. 
 
També ha dissenyat per a la Komische Oper, el Balletto di Toscana, el Ballet Gulbenkian, i 
Mikhail Baryshnikov, per qui va crear el vestuari del solo que Cesc Gelabert creà per al ballarí. 

 
Col.labora en produccions de teatre, cinema, vídeos i òpera, a la vegada que imparteix 
conferències sobre disseny de vestuari per a la dansa. De forma esporádica,  participa com 
intèrpret en projectes d’altres creadors. 

 
Ha col·laborat amb personalitats com, Fabià Puigserver, Jorge Lavelli, Montserrat Caballé, 
Milva, Gerardo Vera, Pilar Miró, Lluís Pasqual, Emilio Sagi, Carles Santos, Frederic Amat, Julia 
Migenes Johnson i Lorenzo Mariani, entre d’altres.  
 
L’any, 2006, guanya el Premi Ciutat Barcelona i el Premi FAD Aplaudiment Sebastià Gasch 
2005-2006, pel disseny de Psitt!! Psitt!!  i Caravan. 

 

 
 



 
GELABERT AZZOPARDI COMPANYIA DE DANSA 

 
 
La producció de l’espectacle Desfigurat (1985), marca l’inici d’una trajectòria integrada per més 
de trenta obres que Cesc Gelabert ha coreografiat per a la companyia, entre peces de grup i 
diversos solos dels quals ell n’és l’intèrpret. La companyia desenvolupa les seves activitats com 
una companyia de dansa contemporània internacional amb base a Barcelona.  
Des de l’any 1987 és companyia associada del Teatre Lliure de Barcelona, i l’any 2003, fins el 
2012, es converteix oficialment en resident d’aquest teatre, que coprodueix i presenta les noves 
produccions.  
 
El Hebbel Theater de Berlín ha estat principal coproductor i soci durant un llarg i fructífer 
període que ha permès a la companyia realitzar molts projectes i presentar el treball de 
Gelabert a Berlín.  
 
Gelabert Azzopardi ha funcionat com una estructura autònoma i independent que rep 
recolzament i ajut econòmic de la Generalitat de Catalunya, de l’Ajuntament de Barcelona i del 
Ministeri de Cultura d’Espanya. 
 
Cesc Gelabert marca l’estil amb la seva visió personal del moviment. Els seus conceptes 
s’adapten i es treballen sobre el ballarí, sense que aquest perdi la identitat personal com 
intèrpret.  
 
Al llarg de la seva trajectòria, Cesc Gelabert i Lydia Azzopardi han contractat artistes de 
diferents àmbits que comparteixen una sòlida formació tècnica, posant èmfasi en l’autenticitat 
del moviment i de la interpretació. Les coreografies s’inspiren en diversos temes i no expliquen 
històries lineals.  
 
La companyia s’ha creat una alta reputació al llarg dels anys que li ha permès arribar a una 
audiència amplia i diversa. L’objectiu és crear qualitat i portar la dansa a un públic més ampli 
possible.  
 
 
 
PREMIS 
 
1983 Premi Nacional de Dansa de Catalunya.  
1987 Premi Ciutat de Barcelona per Réquiem de Verdi 
1992/2003 rep becas del DAAD (Deutsches Akademischer  Austauschdienst) Berlín.  
1994 En reconeixement a la seva aportació artística, es guardonat pel Govern Espanyol amb  
la Medalla de Oro al Mérito en las Bellas Artes.  
1996 Premio Nacional de Danza, atorgat pel Ministerio de Educación, Cultura y Deporte.   
1997 Premi Nacional de Dansa de Catalunya atorgat a Gelabert-Azzopardi Cia. de Dansa per 
la Generalitat de Catalunya  
1998 Medalla FAD-Foment de les Arts Decoratives, Barcelona.  
2000 Premis Max de las Artes Escénicas per Zumzum-Ka com millor espectacle de dansa i 
millor coreografia. 
2004 Festival Internacional de Edimburgo  Premi Arcàngel de la crítica, que atorga el diari 
 The Herald  per Arthur’s Feet, Viene regando flores…i Glimpse 
2005 Premis Max de las Artes Escénicas  millor ballari Gelabert 2004. 
2006 Premi Ciutat de Barcelona 2005 per Psitt!! Psitt!! 
2006 Premis Max de las Artes Escénicas  millor ballari Gelabert 2005 
2006 Premi FAD Aplaudiment Sebastià Gasch 2005-2006 a Lydia Azzopardi pel disseny del 
vestuari de Psitt!! Psitt!! y Caravan  
2007 Premi Públics d’Arts Escèniques de Tarragona a Psitt!! Psitt!!-Viene regando flores 
desde la Habana a Morón como mejor espectáculo de danza presentado en Tarragona en el 
2006 
2011 Premi a Iniciaties Renovadores atorgat per l’Obra del Ballet Popular i la Federació 
Sardanista de Catalunya 
2011 Premi Butaca al Millor Espectacle de Dansa per  Belmonte 
2011 Premi AISGE ACTÚA a Cesc Gelabert per la seva trajectòria artística 
 
 
 
 



 
 
PRODUCCIONS  GELABERT  AZZOPARDI (1986-2012) 
 
1986 DESFIGURAT 
1987 RÈQUIEM DE VERDI  Premi Ciutat de Barcelona 
1988 BELMONTE 
1991 BELMONTE ( II ) 
1991 EL SOMNI D’ARTEMIS 
1992 KAALON-KAAKON 
1993 AUGENLID 
1994 EL JARDINER  
1995 ARMAND DUST  
1996 ARMAND DUST (II)  /  THIRST 
1998 ZUMZUM·KA  Premis Max de les Arts Escèniques 
2000 USELESS (Information meets boy)/KINEMA 
2002 8421.. 
2003 VIENE REGANDO FLORES DESDE HABANA A MORÓN Premi Max de les Arts Escèniques  
2005 PSITT!! PSITT!!  / CARAVAN  Premi Ciutat de Barcelona  /  Premi FAD Aplaudiment Sebastià 
Gasch 
2007 ORION 
2008 UNA SETMANA AMB EL PÚBLIC 
2009 SENSE FI / CONQUASSABIT 
2010 BELMONTE 1988 (REPOSICIÓ) 
2011 LA MUNTANYA AL TEU VOLTANT 
2012 TRANÇ 
 
 
 
SOLOS / CESC GELABERT (1982-2012) 
 
1982 BUJARALOZ 
1984 SUSPIROS DE ESPAÑA 
1989 VASLAV 
1990 POPS AMB POTES DE CAMELL 
1990 NINETY-NINE BLOWS 
1994 MURIEL’S VARIATION 
1996 – 1999 IM GOLDENEN SCHNITT  I / II, coreografía Gerhard Bohner.  
Reconstrucció i interpretació  Cesc Gelabert. 
2002 PRELUDIS 
2004 GLIMPSE 
2010 SCHWARZ WEISS ZEIGEN coreografia Gerhard Bohner. Reconstrucció i interpretació Cesc 
Gelabert. 
2012 CESC GELABERT V.O. +  
 
 
 
ALTRES PRODUCCIONS (2010) 
 
KI Cesc Gelabert / Frederic Amat. Coproducció Grec 2010 Festival de Barcelona i el Yachiyoza 
Centenary Committee 
 
 
 
CREACIONS PER COMPANYIES DE DANSA  
(1995-2006) 
 
1995 HORTENSIA  Balletto di Toscana   
1996 LUCRECIA STOP  Tanzheater Komischer Oper, Berlín  
1999 FOUNTAIN OF LOVE  FRANK ZAPPA TRIBUTE Balletto di Toscana 
2001  HÈRMES  Madrid , projecte per la firma de moda  
2002 CHARMES Ballet Gulbenkian  
2003 IN A LANDSCAPE Solo per Mikhail Baryshnikov. (USA) 
2004 THE MEASURER Solo per David Hughes. (U.K.) 
2004 ARTHUR’S FEET  Espectacle per ballarins escocesos amb dificultats psiquiques, i els balarins  
de Gelabert Azzopardi. Festival Internacional de Edimburgo   
2004 TRAUM TEXT Solo en col.laboració amb la compositora Helga Pogatschar   
2004 DÚO per Larrumbe Danza  
2006 TIRARSE A LA PISCINA Solo per Larrumbe Danza  
 
 
 



 
 
COREOGRAFIES  PER TEATRE  
(1985-1987) 
 
1985 SALOME   Oscar Wilde. (Teatro de Merida) Director: Mario Gas  
1987 EL PUBLICO   F.G. Lorca. (Piccolo Teatro, Milan / Teatro de La Zarzuela. Director: Luis Pasqual  
 
 
 
COREOGRAFIES PER ÒPERES 
(1985-2008) 
 
1985 LA VERA STORIA. Luciano Berio (París Opera/Teatro Communale, Florence) Director: Luis 
Pasqual 
1985 SALOMÉ. Richard Strauss ( París Opera/ Zurich Opera) Director: Jorge Lavelli. 
1987 MEPHISTOPHELES. Arrigo Boito (Teatro de la Zarzuela, Madrid/ Gran Teatre Liceu, Barcelona. 
Director: Emilio Sagi 
1989 CRISTOBAL COLÓN. L. Balada (Gran Teatre Liceu, Barcelona) Director: Tito Capobianco. 
1990 MANON LESCAUT. G.Puccini (Gran Teatre Liceu, Barcelona) Director: Lorenzo Mariani. 
1992 MACBETH. G. Verdi (Reggio Emilia, Italy) Director: Lorenzo Mariani. 
1994 DER FREISCHUTZ. C.M. von Weber (Teatro de la Zarzuela, Madrid) Director: Pilar Miró 
1995 LE ROSSIGNOL. I.Stravinsky (Teatro de la Zarzuela, Madrid) Director: Simon Suárez. 
1998 AÏDA. G.Verdi (Gran Theatre Shangai) Director: Lorenzo Mariano 
2000 KURT WEILL (Teatro de la Zarzuela, Madrid) Director: Gerardo Vera 
2001 SALOME R.Strauss (Teatro Campoamor, Oviedo, Spain) Director: Emilio Sagi 
2001 OEDIPUS REX I.Stravinsky (Festival de Granada, Spain) Director: Frederic Amat 
2007 EL VIAJE A SIMORG José M. Sánchez-Verdú (T. Real, Madrid) Director: Frederic Amat 
2008 MEFISTÓFELES Arrigo Boito (Teatro Massimo Palermo) Director: Giancarlo del Monaco 
 
 
 
 
 Companyia subvencionada per                        

             
 
Amb la participació 

 
 
 
 
www.gelabertazzopardi.com 
 
 

           
 
 

Maria Rosas  producció – distribució 
produccion@gelabertazzopardi.com 

 
Montse G. Otzet   coordinació - comunicació 

info@gelabertazzopardi.com 
 

Tel: + 34 93 416 00 68 
 
Dossier actualitzat 17/10/12 
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 que han evolucionat amb la història
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Ballet Joan Tena, Fantasia del circo,

1954.Reproducció de Toni Catany.



 

5

 

  

 

 

Assaig de Caixes (1979) a l’ Institut del Teatre, 

coreografía de Gilberto Ruiz-Lang per a Heura 
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José de Udaeta en una clase a l’ Institut del Teatre (1978)
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Carmen Amaya  
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www.youtube.com/watch?v=mKtQWU2ifOs 
 
www.youtube.com/watch?v=nUvaraDf_3Y 
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www.youtube.com/watch?v=AkwI8vnDyo4 
 
www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=eJyurUEagl4 
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www.youtube.com/watch?v=Lr8OqS7glxk 
 
www.youtube.com/watch?v=zHjyW6bJ8R0&feature=related  
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http://video.google.com/videoplay?docid=-8748661616907155481 
 
www.youtube.com/watch?v=ra2T_iMXQVM  
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www.youtube.com/watch?v=Jm70fMM3JAk  
www.youtube.com/watch?v=NOTjyCM3Ou4 
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Extret del document Junts per la Dansa de l’APdC www.juntsperladansa.org 
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Article extret del monogràfic 'Els valors de la Dansa'  de l’Associació de Professionals de la Dansa de 

Catalunya, inserit a El Periódico de Catalunya -29 d’abril de 2009 
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Toni Jodar es va quedar atrapat per la dansa quan, amb 18 
anys i sent estudiant de Lingüística i Literatura Hispànica a 
la Universitat de la Laguna, es va apuntar a un curs de 
teatre i dansa. Aviat participaria a la inauguració d’un 
teatre  laboratori, per més tard prendre classes i entrar a la 
companyia d’Anna Maleras, a Barcelona. Va seguir 
formant-se a Nova York, on va connectar amb artistes com 
Cesc Gelabert -amb qui treballaria en tornar-, Carles 
Santos, Perico Pastor o Frederic Amat. El seu primer paper 
com a ballarí a la cia. Gelabert - Azzopadi va ser a 
Belmonte (1989). També va ser aquesta la seva darrera 
peça com a intèrpret en la seva reposició al 2010. Ha col·laborat amb companyies com Metros, Àngels 
Margarit- Cia. Mudances, Lanonima Imperial, Nats Nus, Cia. Carles Santos, etc. Actualment compagina la 
seva tasca d’ajudant de direcció de la Cia. Gelabert - Azzopardi, amb la d’ “explicador de dansa”. Il·lustra 
amb el propi cos el pas del temps de la dansa i utilitza la seva experiència i humor per a fer una perfomance 
de caràcter pedagògic, creativa i amena per a tots els públics. Aquesta "acció-parlada" s'ha presentat -des de 
2002- en circuits (nacionals i internacionals) i en formats molt diversos, ja que ofereix a qualsevol 
espectador eines per a gaudir de la dansa.  
 
Com i quan sorgeix la idea d’explicar la dansa? 
Durant les gires com a ballarí em vaig adonar que la gent a la sortida dels teatres es quedava 
comentant l’espectacle. A mi m’agradava escoltar, i si podia, contribuïa al diàleg. Vaig veure que hi 
havia una mancança de coneixement de la dansa contemporània i moderna, tenien preguntes, i quan jo 
explicava que les coses que fèiem tenien una trajectòria, que no eren un bolet aïllat del context social i 
artístic, lligàvem caps i tot començava a relacionar-se. Aleshores, quan va començar la preocupació 
per la creació i cerca de públics, des de l’Ajuntament de les Corts em van demanar fer uns tallers sobre 
la creació de públics i vaig començar a explicar la dansa en un context històric, així va començar. 

 
Quines corrents de la dansa moderna i contemporània expliques? 
Les principals corrents americanes de la dansa moderna i contemporània del segle XX, des del 
despertar d' Isadora Duncan fins a les tècniques que elaboren Martha Graham, José Limón, Merce 
Cunningham i les conseqüents reaccions del "contact-release". També faig una mirada cap Europa a 
través de la dansa-teatre, des de Mary Wigman a la gran aportació de l'admirada i recent desapareguda 
Pina Bausch.   
 
Conèixer la història de la dansa és important per interessar-s’hi? 
Desperta curiositat. Encara preval la idea que la dansa és un fet aïllat dels altres llenguatges i arts, i de 
la societat. Quan expliques que la dansa està immersa en la societat cau la idea de què la dansa és 
únicament un divertimento o una cosa aïllada. De sobte la gent veu la seva importància artística i 
social. Explicar la dansa abans que el públic vegi un espectable ajuda molt a relacionar amb altres arts i a 
contextualitzar en un marc artístic i social, ajuda a suggerir, a despertar l’imaginari, i a fer una lectura a 
posteriori.El desconeixement crea rebuig i la nostra tasca precisament és evitar aquest distanciament, 
acostar, ajudar a apropar-se, a no tenir-li por. És una tasca de sensibilització. 
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El projecte dels explicadors de dansa s’ adapta pràcticament a qualsevol espai i públic, a quins llocs heu 
estat? 
En un principi vam fer la dansa en 25 minuts perquè no volia que fos una conferència. Després es va anar 
allargant fins a 50 minuts. Conforme es va anar difonent vam veure que despertava curiositat i vam decidir 
ampliar les temàtiques i el temps. Com hi havia aquest gran buit i un gran desconeixement, de seguida s’hi van 
interessar les persones sensibles a la dansa de teatres i auditoris, centres de secundària i primària, festivals, 
centres cívics, universitats, escoles de belles arts, biblioteques, etc. Vam començar a Barcelona i es va estendre a 
Catalunya, i després per Espanya. Hem estat al Gran Teatre del Liceu, al Mercat de les Flors,... A nivell 
internacional hem estat a Holanda i a Londres, al Shadler’s Wells i a les afores, on he explicat la dansa tant a 
persones vinculades per al món de l’educació que duen programes educatius, com a les escoles i a la gent gran. 
 
A quin lloc o públic et falta explicar la dansa i et faria especial il· lusió? 
M’agradaria entrar a centres penitenciaris i també treballar amb gent amb disminució visual. Tenim un 
familiar cec que em preguntava com era la dansa i vaig començar a moure’m amb ell i va entendre què 
era, em va dir: “ara ho puc veure”.  

 
Quina és la reacció del públic després de què els hi expliquis la dansa?, què és el que més 
sorprèn? 
La idea de què la dansa no és un fet aïllat, que està relacionada amb altres arts, i forma part d’una societat. 
Quan veus que no només és un divertimento, que la dansa explica, reflexiona, suggereix, reivindica i critica 
la societat i l’individu, com ho fan altres arts, causa una sorpresa. També es trenquen certs tòpics i 
estereotips. 
 
Has aconseguit l’atenció de prop de 2000 nens al Liceu de Barcelona mentre explicaves la dansa. 
És important començar a explicar-la quan són petits? 
Sí. Les primeres experiències i impressions tenen molt a veure en el desenvolupament posterior de la 
persona. L’experiència em diu que els ulls que et miren per primera vegada t’escolten amb tot el cos, 
condicionen i són importants. 
 
Què creus que passaria si a l’escola s’incorporés una assignatura que es digués “Història de la 
Dansa”?, com canviaria la percepció d’aquesta? 
A l’escola estudies Rembrandt, Goya, Bethooven, Shubert, el cinema,..., però la dansa no. Com ha 
passat amb l’art contemporani, si la dansa fos una assignatura es donaria pas a una normalització. 
Quan explico que hi ha artistes, escultors, pintors, músics, escriptors, cineastes, que s’han relacionat 
amb la dansa, de sobte veuen la dansa com un element normalitzat que forma part d’un conjunt.  
 

 
Si les persones que t’escolten i et veuen “explicar la dansa” s’haguessin de quedar amb una sola 
idea sobre la dansa, quina t’agradaria que fos? 
Que la dansa està a tot arreu, només cal adonar-se’n. Forma part de nosaltres, quan miren les onades, 
les branques dels arbres, quan respirem, ens movem, quan veiem la gent que camina, ens adonem que 
està arreu, com deia Cunningham. És una idea tant senzilla i tant immediata que quan te n’adones dius: 
què maco! A mi m’ha animat molt pensar que la tenim davant nostre... 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 




