
 
GELABERT AZZOPARDI 

Companyia de Dansa  
 

presenta 
 
 
 

SENSE FI  /  CONQUASSABIT 
 
 

 

 
 

 
 
 
 
 

Directors artístics 
Cesc GELABERT  Lydia AZZOPARDI 

 
 

Coreografia / Concepte Cesc Gelabert 
 
 
 

Sense fi, música original de Pascal Comelade 
Conquassabit, peces vocals i instrumentals de Haendel 

Espai escènic LLorenç Corbella  Vestuari Lydia Azzopardi 
I.luminació Mingo Albir 

 



 
 
EXTRACTES CRITIQUES 2009 

 
 
 
 
 

...Aquesta companyia té un ple domini de l'energia, la fermesa i els contorns definits. 
George Jackson, Washington, Dance View Time (6 juny 2009) 
 
 
 
Les dues peces comparteixen una alegria cinètica i temerària. Mesclant, seleccionant, eliminant, Gelabert 
maniobra cossos al voltant de l’escenari, canviant fàcilment dels solos als duets, als trios o als conjunts en 
una superfície contínua, fluïda: un riu de coreografia. 
...com si una doble hèlix es mogués... 
Alice Bain, The Guardian, Londres (agost 2009) 
 
 
 
Sense Fi transmet una sensació de festa fantasiosa. 
 
...Gelabert fa pensar en un mag supercool concentrat en conjurar la seva màgia. L’atmosfera catalitzadora 
que crea al seu voltant a l’escenari escau perfectament a les dues obres abstractes, fugaces i juganeres. 
Donald Hutera, The Times, Londres (25 agost 2009) 
 
 
 
Aquesta dansa la interpreta meravellosament bé una companyia que no només és tècnicament brillant sinó 
que està plena de vida gràcies a la musicalitat, unes gotes de picardia i una profusió de gràcia. 
Mary Brennan, The Herald, Edinburg (agost 2009) 
 
 
 
... Estretament lligades a una dramatúrgia enginyosa, feta d’art i de filosofia, cadascuna de les peces de la 
Companyia de Dansa Gelabert Azzopardi presenten un cosmos estètic propi. Mentre Lydia Azzopardi 
dissenya el context i el vestuari, Gelabert posa les seves imposants coreografies en aquest marc 
freqüentment fantàstic. Cada pauta està tan clarament estructurada com les frases d’un discurs de lògica, 
cada gir acaba amb precisió. Amb un equilibri inalterable, el cos llisca a través d’onades, s’adapta als tocs 
d’una pulsació o segueix el flux d’energia del gest d’una mà. 
 
... Enmig d’aquesta jove i brillant companyia de dansa, Gelabert queda identificat a l’acte com a creador 
de tot el conjunt. L’autoria s’hi reconeix, és part de la seva personalitat posada en escena: una mena de 
responsabilitat, cap vanitat. En els nous treballs “Sense fi” i “Conquassabit”, el coreògraf també és motor, 
centre i esperit de la representació. A l’escenari, la seva presència adopta moltes formes. Hi veiem 
aparèixer el capriciós principi diví de l’etern esdevenir i finir, gairebé despreocupat pel destí dels humans, 
i ell ho personifica. Després es torna a quedar gairebé quiet, recupera la lentitud en un procés invers a les 
fortes acceleracions anteriors, com si envellís en qüestió de moments i les seves possibilitats estiguessin 
terriblement limitades. Amb “Morirò”, l’ària de Medea en l’òpera “Teseu” de Händel, es desferma per 
l’escenari com una tempesta de passió esborronada i fa esclatar el seu ensemble. Els moments de calma 
alternen amb expressions dramàtiques dels pensaments i sentiments humans. 
Wiebke Hüster  Frankfurter Allgemeine Zeitung  (29 agost, 2009) 
 
 
 



Sense fi 
 
...entre el desig i la memòria, entre veure i ser mirat, entre un pas i l'eco que converteix el singular en 
multiplicitat, entre una imatge i el joc de miralls que la cristal·litzen en reproducció sense fi. Per això, 
Sense fi projecta una onada de figuracions escèniques que expressen la constitució dispersa del seu 
personatge, però sense dissipar si són il·lusions seves o esdeveniments del seu passat, narracions 
confidencials o al·lusions mítiques.  
 
La música és de Comelade. I no ens sorprèn que entre Cesc Gelabert i Pascal Comelade -que han 
col·laborat ja en Zumzum-ka i Psitt!!, Psitt!!- puguin manifestar-se coincidències fonamentals que aquí es 
veuen especialment destacades. 
 
Música Pascal Comelade 
Gravació musical Pascal Comelade – diversos instruments / Pep Pascal – tenora, serra, tubs / Lionel 
Liminana –guitarres elèctriques / Raph Dumas – tècnic so 
 
 

Conquassabit 
 
Conquassabit s'assembla a un huracà, o a un tornat. Igual que la de l'huracà, la seva estructura té tres 
zones: un atapaït vendaval (el primer braç d'huracà) que pot absorbir o destruir; un centre ple de pau; i un 
segon vendaval espès (el segon braç de l'huracà) que expulsa o arrossega. Ja que en el nucli de l'huracà 
habita la calma; en la medul·la de la tempesta, un assossec; en el cor del desassossec, una lentitud. En 
aquest intermedi de quietud es troba precisament el vòrtex del cicló, el «ull suspès de l'huracà». 
 

Víctor Molina (Dramaturg) 
 
 
Música George Friedrich Haendel 
Concepte / Selecció musical Cesc Gelabert  
Edició musical i mescles Borja Ramos 
 
Companyia Daniel Corrales Júlia Cortés  Cesc Gelabert  Virginia Gimeno  Robert Gómez Manon 
Greiner Elia López Salvador Masclans  Alberto Pineda  Charles Washington  
 
Disseny vestuari Lydia Azzopardi 
Assesor en la dramaturgia Víctor Molina 
Fotos M. Outumuro  Ros Ribas 
Assistents del coreògraf Toni Jodar   
 
Professores A. Lacalle  E. Maycas  A. Sánchez   
Director tècnic / so Quim Isern 
Tècnics llums Conxa Pons Israel Quintero 
Sastressa Georgina Misser 
Construcció escenografia Taller Escenografia Jordi Castells 
 
Producció / Distribució Maria Rosas  
Comunicació / Coordinació Montse G. Otzet 
Comptable Núria Feliu 
 
Coproducció Teatre Lliure de Barcelona / Gelabert Azzopardi  
Amb la col.laboració Teatre Auditori Sant Cugat / Auditorio del Palacio de Congresos de Huesca 
 
Durada de l’espectacle 1 hora 20 minuts, inclosa pausa 
Estrena  16 Abril 2009, Teatre LLiure Barcelona 
 
Companyia resident al     
 
Companyia subvencionada per 
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CESC GELABERT Barcelona / 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 va néixer 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 en la universitat Politècnica de Barcelona, que pràcticament acaba, 
però decideix abandonar per a fer-se ballarí. La seva primera coreografia la va crear l’any 1972, seguida 
del seu primer solo Acció – 0 l’any 1973, en col·laboració amb F. Amat, mentre actuava alguns vespres en 
un cabaret i continuava rebent classes de jazz i contemporani amb professors visitants. El seu professor 
preferit era Matt Mattox, de qui va rebre classes a Londres. De tornada a Barcelona forma el seu primer 
grup de dansa i debuta amb la producció Ver-estiu-altumne-ivern-I, obra per a set intèrprets.  1976 va ser 
l’any de la seva primera actuació en el Teatre Lliure de Barcelona.  
 
L’any 1978 va decidir marxar a Nova York, on va viure durant dos anys, i va conèixer de primera mà 
l’escena dansística de la ciutat. Durant aquest temps, va alternar 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 va 
presentar 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, va començar 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. 
El 1985 Gelabert i Azzopardi van fundar la companyia que duu el seu nom i van presentar Desfigurat, la 
seva primera producció de dansa de gran format. La companyia es va consolidar i es va establir 
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. 
El 1987 i 1988 va crear dues obres: Rèquiem (Verdi) i Belmonte. La música era 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 van convertir 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 internacionals de 
dansa més importants d’Amèrica Llatina i Europa. 
 
Cesc Gelabert ha desenvolupat 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 creixia, el llenguatge coreogràfic anava adquirint un estil homogeni. Es van 
contractar ballarins d’àmbits diferents, tots ells amb una formació tècnica sòlida i un vocabulari que era 
pura forma dansística. Juntament amb la companyia, Gelabert va continuar creant solos per a ell en 
col·laboració amb artistes de tots els àmbits. 
A finals dels anys vuitanta, mentre actuava al Festival d’Ais de Provença, va conèixer Nele Hertling, 
directora del Teatre Hebbel de Berlín. Aquella trobada marcaria l’inici d’una relació llarga i productiva: 
la companyia Gelabert Azzopardi es va convertir en coresident del Teatre Hebbel, col·laboració que 
finalitzaria l’any 2003. 
 
Durant aquest període llarg en què va viure entre Barcelona i Berlín, Gelabert va conèixer el coreògraf 
alemany Gerhard Bohner i va descobrir la seva obra. Entre ells dos existia un lligam, ja que tots dos eren 
solistes i es tenien admiració mútua. Després que Bohner morís el 1992, Gelabert va decidir 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 va presentar Im Goldenen Schnitt I en els festivals més importants de l’escena internacional i el 
solo va tenir un gran èxit. No hi ha dubte que el resultat de la combinació de la coreografia de Bohner i la 
interpretació de Gelabert van convertir aquella obra en una experiència singular i inoblidable. Im 
Goldenen Schnitt I encara es representa. 
 
 
Gelabert Azzopardi companyia de dansa és resident del Teatre Lliure de Barcelona des de l’any 2003. 
 



Actualment, Gelabert es troba de gira amb l’última producció de la companyia, Sense Fi i Conquassabit, 
després d’una aclamada estrena a Barcelona i al Festival Internacional d’Edimburg. 
 
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 i Larumbe 
Danza. A més, ha col·laborat amb grans personalitats de les arts escèniques com ara Núria Espert, Jorge 
Laveli, Montserrat Caballé, Milva, Gerardo Vera, Pilar Miró, Lluis Pasqual, Emilio Sagi, Carles 
Santos, Frederic Amat, Mario Gas i Julia Migenes Johnson,  entre altres.  
 
 

PREMIS 
 
Al llarg de la seva trajectòria, Cesc Gelabert ha rebut prestigiosos guardons, com la Medalla de Oro al 
Mérito en las Artes Escénicas i el Premio Nacional de Danza, que concedeix el Ministerio de Cultura 
d’Espanya, així com el Premi Nacional de Dansa de la Generalitat de Catalunya, el Premi Ciutat de 
Barcelona (1987 i 2005), el Premi Max de les Arts Escèniques al Millor Coreògraf i al Millor Intèrpret 
Masculí de Dansa (2004 i 2005) i el The Herald 2004 Angel Award del Festival Internacional 
d’Edimburg, entre altres. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
LYDIA AZZOPARDI  Britànica 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.  
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. Imparteix cursos de composició i improvisació a l’Institut de 
Teatre de Barcelona, i en moltes 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. 
L’any, 2006, guanya el Premi Ciutat Barcelona i el Premi FAD Aplaudiment Sebastià Gasch 2005-2006, 
pel disseny de Psitt!! Psitt!!  i Caravan. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
PASCAL COMELADE Montpellier  (França) músic / compositor 

 
Compositor i pianista. L’any 1983 funda la "Bel Canto Orquestra" i actua per tot Europa i pel  Japó. Ha gravat uns 
30 albums. Ha treballat per dansa i teatre: Wings on rock - Bob Wilson, Paris 1998 / ZumZum.Ka - Gelabert – 
Azzopardi, BCN 1998 / Springman - R.Hondo, Tokyo 2000 /Resum de la historia del rocanrol amb Sergi Lopez, 
Salt 2003 /La plaça del diamant - Joan Ollé, BCN 2004 /  ¡¡Psitt, Psitt!! - Gelabert  Azzopardi, BCN 2005 / 
Blanco - F. Amat, BCN 2007. També per film, entre altres: El eterno adolescente – Ceesepe, 1988 / No sex last 
night - Sophie Calle, 1995 / Viage a la luna - F. Amat, 1998 / L'illa de l'holandés - S.Monleon, 2000.  
Ha col.laborat amb PJ Harvey, Robert Wyatt, Richard Pinhas, Jac Berrocal,Jaki Liebezeit (Can), Jean-Hervé Peron 
(Faust), entre altres. 
Ha co- produit el disc de Jaume Sisa Visca la llibertat (2002) a Catalunya; ha col.laborat amb els músics i cantants 
Victor Nubla, Macromassa, Superelvis, Pau Riba, Toti Soler, Miquel Gil, Albert Pla, Jordi Batiste, Maria del Mar 
Bonet, Lluis Llach; i amb pintors com Carlos Pazos, Frederic Amat, Perejaume, Max, Zush, entre altres. 
Des de l’any 1985 col.labora amb el poeta Enric Casasses (àlbum La manera més salvatge - Discmedi - 2005) Ha 
realitzat amb el Museu del Joguet de Catalunya (Figueres) i KRTU l’ exposició PC i la seva orquestra 
d'instruments de joguina (2003/2004)  
Discografia recent: Psicòtic music'hall - Drac – 2002 Música pop - G3G – 2003 La filosofia del plat combinat - 
Discmedi – 2004 Espontex sinfonia - Discmedi - 2005Bar elèctric - G3G - 2007Mètode de rocanrol - Discmedi – 
2008  
Aquesta és la tercera col.laboració amb Gelabert Azzopardi. 
 
 

 
LLORENÇ CORBELLA Vallfogona de Riucorb (Catalunya) escenògraf 

 
Es forma a l'Escola de Disseny Elisava i a l'Institut del Teatre de Barcelona. Perfecciona els seus estudis a 
El Piccolo Teatre de Milà, en el Teatre Lliure de Barcelona i amb els escenògrafs Fabià Puigserver, Isidre 
Prunes i Montse Amenos. Ha estat professor de taller d'escenografia de l'Institut del Teatre, durant 10 
anys. Ha dirigit el Festival Internacional de Teatre de Tàrrega de 2003 a 2006. Ha dissenyat la 
escenografia i/o vestuari per a espectacles de teatre com, entre altres, Peribañez, La visita de la vieja 
Dama, Tertra Baiza, Fedra  i Mesura per Mesura, que va rebre el premi de la Critica de Barcelona a la 
millor escenografia. Ha treballat amb directors com Calixto Bieito, Juan Carlos Pérez de La Fuente, Joan 
Ollé i Alonso de Santos.  
Per el musical Guys and Dolls, producció del Teatre Nacional de Catalunya i direcció de Mario Gas, va 
rebre el premio Max 1998 a l’escenografia. Ha participat en nombroses òperes, sarsueles i espectacles 
teatrals que s'han pogut veure en teatres d'Espanya, com CDNE, CNTC a Madrid, Sevilla, TNC de 
Barcelona, València i Almagro, i és un assidu col·laborador de la companyia Angels Margarit-Mudances 
de dansa contemporània.  
Des de fa anys manté una estreta relació amb el director d'escena Emilio Sagi i ha col.laborat en alguna de 
les seves produccions com Carmen, Pagliaci, Barbero de Sevilla, Lucrecia Borgia, Forza del Destino, La 
Bruja, Battaglia Legnano, les quals s'han pogut veure al Teatro de la  Zarzuela i Teatro Real de Madrid, 
Gran Teatre del Liceu de Barcelona, Palau Belles Arts de Ciutat de Mexico, New National Opera de 
Tòquio, i teatres de Bilbao, Montecarlo, i Bergamo. 
 

 
 
VICTOR MOLINA  Mèxic  dramaturg 

 
Víctor Molina. Doctor en Filosofia. És professor titular de l’Institut del Teatre de Barcelona on imparteix 
Escriptura Dramàtica, Literatura, Estètica, Dramatúrgia i Problemes i Figures del Teatre Contemporani. 
Ha participat en diversos projectes de pedagogía del teatre en l’àrea de dramatúrgia. Ha col·laborat amb 
regularitat en diferents publicacions periòdiques. És autor del Criatures artificials, i ha publicat assajos 
dins obres col·lectives sobre Arquitectura, Art contemporani, Teatre, Literatura  i Espai efímer. És 
director de l'àrea de teatre del Institut d’Humanitats i mebre del seu patronat. Va ser Director Artístic del 
Festival Internacional de Teatre Visual i de Titelles del 2000 al 2004, i va participar en la direcció 
artística del Teatre Malic de Barcelona. Va ser col·laborador en La Sala Beckett, de Barcelona, i del 
Festival Iberoamericà de Teatre de Cadis. Va dirigir l’Observatori de Llibertat de Creació, l'Oficina a 
Barcelona del Parlament Internacional d'Escriptors. Ha dirigit un espectacle sobre cine, música i magia, i 
ha realitzat diversos assesosraments escénics i dramatúrgics. Forma part de l’Equip de Direcció Artística 
del  Teatre Lliure. 
 
 
 
 



BALLARINS 
 
 
Daniel Corrales Barcelona (Espanya) 
Neix a Barcelona i es forma com ballarí  a l’Escola Eulàlia Blasi i en varios cursets, on amplia els seus 
estudis de dansa clàssica, contemporània i jazz. Professionalment ha col.laborat en projectes com 
Madame Butterfly de Lindsay Kemp i Cerdeña de Guido Tuveri. Ha estat membre de la Companyia 
Cotton Ballet, Companyia Roberto G. Alonso i Companyia Metros.   L’any 2009 s’incorpora a Gelabert 
Azzopardi. 
 
Júlia Cortés Barcelona (Espanya) 
Es forma a l’Institut del Teatre de Barcelona, al Ballet des Jeunes d’Europa i a Rudra Béjart Lausanne, on 
a nivell professional ha interpretat obres de Maurice Béjart. Com ballarina també ha col.laborat amb la 
companyia Domus del Karo de Barcelona. A finals de l’any 2008 s’incorpora a Gelabert Azzopardi.  
 
Virginia Gimeno Barcelona (Espanya) 
Realitza els estudis a l’Escola Superior de Dansa i Coreografia de l’Institut del Teatre de Barcelona. Des 
de l’any 2001 al 2004 forma part de la companyia It Dansa i interpreta obres de Jiri Kylian, Nacho Duato, 
Wim Vandekeybus, Rui Horta, entre altres. Posteriorment, balla amb la companyia Lanonima Imperial 
(2005-2007), i el mes d’octubre del 2007 inicia la seva colaboració amb Gelabert-Azzopardi Companyia 
de Dansa.  
 
Robert Gómez  Figueres (Espanya) 
Es forma a l’Institut del Teatre de Barcelona i  a l’escola Rudra Béjart Lausanne, entre altres.  
Professionalment ha ballat amb la companyia Patas Arriba de València, amb el Ballet Prague Junior, amb 
IT Dansa, amb Bonachela Dance Company i amb Galili Dance.  
També ha col.laborat amb muntatges teatrals de la companyia Zanni Teatre i de l’estudi Nancy Tuñon, 
entre altres. A finals de l’any 2008 s’incorpora a Gelabert Azzopardi. 
 
Manon Greiner Berlin (Alemanyia) 
Neix a Berlin i estudia a la Folkwang Hochschule d’Essen, a la Universitat Professional Art Educació de 
Rotterdam i amplia  l’aprenentatge amb el programa D.A.N.C.E.- Dance Apprentice Network a Cross 
Europe. A nivell professional ha interpretat obres de Michele Anne de Mey, William Forsythe, Angelin 
Preljocaj, Prue Lang i Pierre Droulers, entre d’altres. A finals de l’any 2008 s’incorpora a Gelabert 
Azzopardi.  
 
Elia López Barcelona (Espanya) 
Es gradua en dansa contemporànea a l’Institut del Teatre de Barcelona i amplia la seva formació al Real 
Conservatori de Dansa de Madrid. 
A nivell professional participa en òperes dirigides per Pier Luigi Pizzi, Calixto Bieito, Liliana Cavani i 
David McVicar,  i en els projectes  Titoyaya de Gustavo Ramirez, Mayim Mayim de Jutta Cruza i Mozart 
Andante d’ Els Comediants.  A partir de 2008 col.labora amb Gelabert-Azzopardi companyia de dansa. 
 
Salvador Masclans Alicant (Espanya) 
Estudia amb Maria de Avila, Azari Plisentski, Carl Paris i Carmen Roche, entre altres. 
A nivell professional balla en montatges de Jochen Ulrich i en les companyies Netherlands Dance Teather 
2, Kibbutz Conteporary Dance Company i Pina Bausch Tanz Theater Wuppertal.  També ha col.laborat 
amb Larumbe Danza, amb el director eslové Tomas Pandur i en la producció Blancanieves deTamara 
Rojo.  A finals de l’any 2008 s’incorpora a Gelabert Azzopardi. 
 
Alberto  Pineda Santander (Espanya) 
Comença la seva formació de ballarí a Santander, més tard estudia amb Víctor Ullate i Ana Lázaro. 
Posteriorment, obté la titulació en el Reial Conservatori de Madrid i és finalista del Concurs Internacional 
Maya-94. Com professional forma part de les companyies: Ballet Nacional de Marseille Roland Petit, 
Companhia de bailado Contemporaneo Vasco Wallenkamp, Béjart Ballet Lausanne, Ballet Carmen 
Roche, Ballet de Zaragoza y Ballet Víctor Ullate. Participa en les produccions Blancanieves amb Tamara 
Rojo, Infierno del director Tomaz Pandur i en el musical Cats. A l’abril del 2006 entra a formar part de la 
companyia Gelabert Azzopardi.   
 
Charles Albert Washington Perth (Regne Unit) 
De nacionalitat britànica estudia dansa a la Rambert School de Londres on s’inicia també a nivel 
professional participant a varios workshops i interpretant obres de diversos coreògrafs.  
A finals de l’any 2008 s’incorpora a Gelabert Azzopardi. 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

LA COMPANYIA 
 
 
La producció de l’espectacle Desfigurat (1985), marca l’inici d’una trajectòria integrada per més de vint-
i-cinc 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 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 del govern autònom de Catalunya, de l’Ajuntament de Barcelona i del Ministeri de Cultura 
d’Espanya. 
 
 
 
 
 
Visió i objectiu 
 
El coreògraf i solista 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 
 
 

 
PRODUCCIONS  GELABERT  AZZOPARDI (1986-2009) 

 
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 
2009  SENSE FI / CONQUASSABIT 
 
 

 
CESC GELABERT SOLOS (1982-2004) 

 
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 i II, coreografia de Gerhard Bohner. Reconstrucció i 
 interpretació de Cesc Gelabert. 
2002  PRELUDIS 
2004  GLIMPSE 
 



 
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  HÊRMES Madrid, projecte  
2002  CHARMES Ballet Gulbenkian  
2003  IN A LANDSCAPE, solo per  MIKHAIL BARYSHNIKOV. (USA) 
2004  TRAUMTEXT Helga Pogatschar  
2004  DUO Larrumbe Dansa  
2004  THE MEASURER per  David Hughes 
2004  ARTHUR’S FEET Espectacle per ballarins escocesos, amb dificultats d’aprenantatge, i els 
 ballarins de Gelabert-Azzopardi. Festival Internacional de Edinburgo.  
2004  TRAUM TEXT Solo en col.laboració amb la compositora Helga Pogatschar  
2004   DÚO per a Juan de Torres - Larrumbe Danza  
2006  TIRARSE A LA PISCINA solo per Larrumbe Danza  
 

 
COREOGRAFIES  PER TEATRE  (1985-1987) 

 
1985  SALOME   Oscar Wilde. (Teatro de Mérida) Director: Mario Gas  
1987 EL PUBLICO   F.G. Lorca. (Piccolo Teatro, Milan / Teatro de La Zarzuela. Director: Lluis 
 Pasqual  
 

 
COREOGRAFIES PER ÒPERES (1985-2008) 

 
 
1985  LA VERA STORIA. Luciano Berio (París Opera/Teatro Communale, Florence) Director: Lluis 
 Pasqual 
1985  SALOMÉ. Richard Strauss ( París Òpera/ Zuric Òpera) 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, Itàlia) 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: Simón 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) Director: Emilio Sagi 
2001  OEDIPUS REX I.Stravinsky (Festival de Granada) Director: Frederic Amat 
2007  EL VIAJE A SIMORG José M. Sánchez-Verdú (Teatro Real, Madrid) Director: Frederic Amat 
2008  MEFISTÓFELES Arrigo Boito (Teatro Massimo Palermo) Director: Giancarlo del Monaco 
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Maria Rosas  producció – distribució 
produccion@gelabertazzopardi.com 
 
Montse G. Otzet   coordinació - comunicació  
info@gelabertazzopardi.com 
 
Tel: + 34 93 416 00 68 
Fax: +34 93 416 01 93 
 
www.gelabertazzopardi.com 
Gelabert Azzopardi / Facebook 
Youtube 

 
 


