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Gràcia – del 7 a l’11 de novembre 

Escrit en l’aire (Gelabert dansa Novarina) 

direcció escènica Moisès Maicas coreografia Cesc Gelabert 

 

intèrpret Cesc Gelabert 
 

 

concepció Cesc Gelabert, Valère Novarina i Moisès Maicas / textos Valère 
Novarina / traducció del francès Anna Soler Horta i Sabine Dufrenoy / música 
original i so Borja Ramos / vestuari Lydia Azzopardi / il·luminació Conchita Pons / 
escultures Toni Giró 
 

 

confecció de vestuari Època / confecció del barret Nina Pawlowsky / vídeo Núria 
Olivé / producció executiva i distribució Maria Rosas 
 

 

coproducció Gelabert Azzopardi i GREC 2016 Festival de Barcelona 
 

 

agraïments Centre Cultural La Bóbila, Mercè Managuerra, Teatre Akadèmia, 
Sheila García, Germán Jauregui i al cicle Fet a Mataró 
 

 

companyia subvencionada per ICEC de la Generalitat de Catalunya, l’INAEM del 
Ministerio de Educación, Cultura y Deporte i l'Ajuntament de Barcelona - ICUB 
 

espectacle de dansa i paraula 
durada 1h. sense pausa 
 

 

seguiu #EscritEnlAire i #ValèreNovarina al twitter / @GelazzoDansa / 

http://gelabertazzopardi.com 

 

horaris 20:30h. de dimarts a divendres / 19h. el dissabte / 18h. el diumenge 

preus 26,50€ 
24€ compra avançada 
20€ dimarts i dimecres (dies de l'espectador) 
22,50€ amb descompte (excepte els dies de l'espectador) 
16,50€ Tarifa Plana Abonament Espectador (per a entrades fora d'abonament) 
13,50€ Carnet Jove, -30 i tarifa Última Fila 
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Sempre és un plaer rebre Cesc Gelabert als nostres escenaris. I doble és el 
plaer, perquè hi presenta l'essència d'una de les figures més lúcides de 
l'escena francesa dels últims anys: l'escriptor, pintor i director Valère Novarina. 
Un espai d'acció i de pensament.  

 

 

 

—Un home surt i torna. 
—Qui és? 

—L’Home de Carn de Buit. 

 

—Crani nostre, 
com una pedra al mig 

del pensament. 

 

—Senyor públic, 
pari de fer-nos 

a la seva imatge! 

 

 

Ballar és habitar el cos amb el cor i la ment. Ballar és viure simultàniament amb 
el cos, el cor i la ment. Quan ballo, estic ple de paraules.  

Cesc Gelabert 
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La trobada del coreògraf i ballarí català Cesc Gelabert amb l’escriptor, pintor i 
director d’escena francès Valère Novarina crea un espai d’acció i de pensament 
transcendent per a una mirada que vol viure Europa des de la plenitud artística. 

La unió del món místic de Gelabert, que dansa sempre ple de paraules velades 
que només arriben al públic de manera abstracta per mitjà del silenci del 
moviment, i l’univers filosòfic de Novarina, que emana un torrent inesgotable de 
llenguatge inèdit, permetrà al públic escoltar per primera vegada les paraules 
que secretament habiten en el cos del ballarí quan dansa.  

Escrit en l’aire proposa un ritual, el procés alquímic en què el ballarí dansa la 
paraula i l’escriptor escriu el moviment. 

Moisès Maicas 
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Escric per les orelles. Per als actors pneumàtics. 

Els punts, en els antics manuscrits àrabs, es marquen amb sols respiratoris... 
Respireu, feu servir els pulmons! Això no vol dir desplaçar l’aire, cridar, inflar-
se, sinó al contrari, tenir una veritable economia respiratòria, utilitzar tot l’aire 
que agafeu, gastar-lo tot abans de tornar-ne a agafar, fins a perdre l’alè, fins a 
la constricció de l'asfíxia final del punt, del punt de la frase, de la fiblada al 
costat després de la cursa. [···]  

Tot bon pensament es dansa; tot pensament veritable s’hauria de poder 
dansar. [···] Necessitem actors d'intensitat, no actors d'intenció. Que posin el 
cos a treballar. I d’entrada, materialment, que ensumin, masteguin, respirin el 
text. És partint de les lletres, entrebancant-se en les consonants, fent xiular les 
vocals, mastegant, mastegant-les ben fort, que trobem com es respira i quin 
ritme conté el text. Sembla fins i tot que si ens hi esgotem violentament, 
perdent-hi l’alè, en trobem el ritme i la respiració. Una lectura profunda, cada 
vegada més avall, més a prop del fons. Matar, extenuar el teu primer cos per 
trobar l’altre cos, una altra respiració, una altra economia ‒que s’ha de jugar. El 
text és un aliment per a l’actor, un cos. Busqueu la musculatura d’aquest vell 
cadàver imprès, els seus moviments possibles, per on es vol moure: veureu 
com a poc a poc es reanima quan hi aleneu dins, refeu l'acte de fer el text, 
reescriviu-lo amb el cos. 

Valère Novarina 
fragments de Lettre aux acteurs 
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la crítica ha dit... 

"[Gelabert, Maicas i Novarina] Han ideat una peça rodona d'estil surrealista en 
què el text i el moviment estan equilibrats de manera que el desenvolupament 
en clau divertida i avantguardista és una alenada d'aire fresc per a l'espectador. 
[···]  Veient el muntatge, l'espectador té la sensació que l'intèrpret balla la 
paraula i que el filòsof escriu el moviment." 

Carmen del Val (El País) 

"Quin fresc, quina gran interpretació, quin gust deixar-se sentir i veure així, 
quant de joc, quina exhibició circense de recursos per presentar la dansa com 
una forma d’escriptura sobre el paper impol·lut de l’aire! [···]  Gelabert ha trobat 
la millor manera d’omplir de ritme físic i de rimes i ressons visuals la poesia 
clara i lluminosa de Valère Novarina. Paraules i moviments arriben amb una 
precisi. que sorprèn. Sol enmig de l’escena, el veterà ballarí torna a demostrar 
el valor segur de la seva presència escènica." 

Joaquim Noguero (La Vanguardia) 

"La comunió entre els tres primers creadors, autors del concepte original, és 
extraordinària i provoca un encaix sòlid en el qual no té lloc cap esquerda ni 
xerric. [···]  En la maduresa, Gelabert assoleix una llum especial, una 
combinació de seguretat i frescor a les que s’hi suma una pinzellada de 
bogeria. Un còctel extraordinari a l’hora de representar més de seixanta 
personatges i descontextualitzar paraules i objectes, com també vulnerar 
canons establerts.” 

Montse Otzet (recomana.cat) 

"Reinventar-se. Una i altra vegada. No conformar-se mai amb el passat i tenir 
certesa de futur. Aquesta és la virtut d'un Gelabert que ha trobat en aquest joc 
de mutacions, un nou espai per al seu mestratge. [···] De nou una gran 
sorpresa, magnífica, exquisida, detallista, poètica (se'm permeti la limitació...)." 

Jordi Sora (Escena de la memòria) 
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el coreògraf i ballarí 

Cesc Gelabert 

Estudia arquitectura i inicia els estudis de dansa amb Anna Maleras, 
incorporant-se al seu grup l’any 1969. L’any 1972 realitza la seva primera 
coreografia, i el 1973 crea el primer solo Acció O, i el 1976 Acció I amb Toni 
Gelabert. En 1977, amb Espai de dansa presenta Ver-estiu-altumne-ivern 1, al 
Saló Diana de Barcelona. Entre 1978 i 1980, es converteix en integrant actiu de 
la comunitat dansística de Nova York i presenta peces a La Mama, The Kitchen 
i altres sales. En 1980, de tornada a Barcelona, inicia la seva col·laboració amb 
Lydia Azzopardi i, l’any 1985, formen Gelabert Azzopardi Companyia de Dansa, 
nom sota el qual estrenen més de trenta produccions. Durant els seus primers 
anys, Gelabert Azzopardi centra les seves activitats a La Fàbrica, emblemàtic 
local d’efervescència dansística de Barcelona. 

Després d’anys associats al Teatre Lliure de Barcelona, la companyia passa a 
ser-ne resident l’any 2003, fins l’any 2012. Des de l’inici dels anys vuitanta fins 
el 2003, Gelabert Azzopardi ha estat companyia corresident del Hebbel Theater 
de Berlín. Ha reconstruït tres solos del coreògraf alemany Gerhard Bohner: Im 
(Goldenen) Schnitt I/II en 1996 i 1999, respectivament, i Schwarz Weiss Zeigen 
en 2010 i ha creat obres per a Mikhail Baryshnikov, David Hughes, Balletto di 
Toscana, Tanztheater Komische Oper, Ballet Gulbenkian, Larumbe Danza, 
Kukai i Hermès.  

Ha col·laborat amb personalitats com Fabià Puigserver, Núria Espert, Jorge 
Lavelli, Montserrat Caballé, Milva, Gerardo Vera, Pilar Miró, Lluís Pasqual, 
Emilio Sagi, Carles Santos, Frederic Amat, Mario Gas, Julia Migenes Johnson, 
José Maria Sánchez-Verdú, Kanjuro VII, Lorenzo Mariani, Giancarlo del 
Monaco, entre d’altres. 

Ha rebut premis com Premi Nacional de Dansa de Catalunya, Medalla de Oro 
de las Artes Escénicas, Premi Ciutat de Barcelona, Premio Nacional de Danza 
del Ministeri de Cultura, Premios Max, The Herald 2004 Angel Award, Premi 
Butaca i Aisge Actúa, entre altres. 

 

més informació http://gelabertazzopardi.com
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l’autor 

Valère Novarina 

Valère Novarina és un dramaturg, director d’escena i pintor nascut a Chêne-
Bougeries, a Suïssa, el 1947. La seva primera obra de teatre, L’atelier volant, la 
dirigeix Jean-Pierre Sarrazac el 1974. Posteriorment, Marcel Maréchal li 
demana que adapti lliurement Enric IV, de Shakespeare. 

D’aquest encàrrec neix Falstafe, que es representa al Teatre Nacional de 
Marsella el 1976. A partir d’aquí Novarina basteix una prolífica carrera com a 
escriptor i director d’escena, però també com a dibuixant i pintor. D’entre les 
seves peces teatrals destaquen títols com: Le drame de la vie (1984), Le 
discours aux animaux (1987), Pendant la matière (1991), L’opérette imaginaire 
(1998), L’origine rouge (2000), L’acte inconnu (2007) i La quatrième personne 
du singulier (2012). Amb les seves obres Novarina crea una obra dramàtica 
singular i innovadora que revaloritza el llenguatge i reinventa la relació de la 
paraula amb l’actor. 

En el seu teatre, tal com explica el mateix autor, «il n’y a que le mouvement de 
la parole quoi doit vous mener, vous mouvoir ; il n’y a qu’à suivre la pensée qui 
demande respiration». Considerat un mestre del signe i del mot, l’escriptor 
recrea l’espai de la llengua parlada per construir una realitat fictícia plena de 
ritmes i d’analogies, un univers canviant en què el text cobra vida i és el motor 
ineludible de l’acció. Novarina és un dramaturg únic, que no s’assembla gairebé 
a cap dels seus contemporanis. Molt apreciat per la crítica i el públic, és 
programat regularment a París, en sales com el Théâtre de la Colline o el 
Théâtre du Chaillot; el 2007 va ser l’autor convidat especial del Festival 
d’Avinyó. Novarina ha rebut nombrosos premis a França, entre els quals 
destaquen el Grand Prix du Théâtre de l’Académie Française (2007) i el Prix de 
Littérature Francophone Jean Arp pel conjunt de la seva obra (2011). 

 

més informació http://www.novarina.com 
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el director 

Moisès Maicas 

Llicenciat en filologia catalana per la Universitat de Barcelona, va ser ajudant 
de direcció de Fabià Puigserver, Lluís Pasqual, Rosa M. Sardà, Josep 
Montanyès i Joan Font. Membre fundador de l’Aula de Teatre de l’Ajuntament 
de Mataró i de l’Associació Cultural Teatre Invisible. Va ser professor del centre 
de formació teatral La Casona i de l’Escola Superior de Cinema i Audiovisuals 
de Catalunya—ESCAC. Entre altres guardons, va rebre el Premi Nacional Adrià 
Gual, juntament amb el Teatre Invisible, pel projecte de muntatge L’Alfa Romeo 
i Julieta i altres obres, de Josep Palau i Fabre.  

En la seva trajectòria va col·laborar en diversos projectes escènics amb artistes 
plàstics com Jordi Colomer, Pep Duran, Toni Giró, Pere Noguera, Valère 
Novarina o Perejaume. En l’àmbit de la direcció escènica, va estrenar els seus 
muntatges en diferents teatres de Barcelona, com la Sala Atrium, la Sala 
Beckett, el Teatre Lliure, el Círcol Maldà, la Sala Muntaner, La Seca—Espai 
Brossa, el Teatre Gaudí Barcelona o el Versus Teatre, entre altres.  

Destaquem especialment els espectacles El funàmbul, de Jean Genet; El pop o 
la visió hyrkanesa del món, de Stanislaw Ignacy Witkiewicz; Cora i la magrana i 
El tren de cristall, de Agustí Bartra; Cròniques de l’ultrason, de Josep Vicenç 
Foix; Quan serà pintada una escena de fons sense fi?, de Joan Brossa; Set 
portes, de Botho Strauss; La fira de l’amor: Poemes, cartes i cançons, de 
Bertolt Brecht; El mariner i El banquer anarquista, de Fernando Pessoa; El 
dibbuq, de Xalomon An-Ski; El gran inquisidor, de Fiódor Dostoievski; Cadira, 
de Edward Bond; 20 de novembre, de Lars Norén; Senzillament complicat, de 
Thomas Bernhard; Carta als actors, de Valère Novarina; Àlies Gospodin, de 
Philipp Löhle; Meitat i meitat, de Daniel Keene; El Drac d’Or, de Roland 
Schimmelpfennig; Lampedusa Beach, de Lina Prosa, i Psicosi de les 4.48, de 
Sarah Kane, Premi BBVA de Teatre 2016 al millor muntatge. 

 


