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Onanisme captivador
NATÀLIA CHOCARRO

Elegant, intuïtiu, subtil, precís, al·legòric i extremadament sensual són
alguns dels qualificatius que podem utilitzar per definir el darrer treball d’un
dels noms més rellevants del país, Cesc Gelabert. Amb el solo Framing time,
una peça que disposa de la complicitat del també ballarí Mikhail Baryshnikov –amb qui ja havia col·laborat anteriorment–, Gelabert construeix una
peça coral que esdevé una oda al món de les percepcions.
Així, amb l’elecció del solo com a format, en el qual l’artista té una àmplia
experiència, Gelabert experimenta i aprofundeix els límits del moviment. I,
per fer-ho, se situa al llindar de la línia que separa els dos mons, una línia
divisòria imperceptible des d’on ens sentim capaços de prendre una alenada
d’aire per poder resistir l’embat de la nostra inherent fugacitat. Un espai
entre la realitat i la ficció –definit per una excel·lent escenografia que disposa d’una estructura metàl·lica–, entre el tangible i l’invisible, entre el món
real i el món dels somnis...Entre aquestes dues coordenades és on se situa
l’impuls creatiu del ballarí, que, una vegada més i en el marc del festival per
excel·lència de les arts escèniques de Barcelona, el Grec, ens recorda la vàlua
i el potencial de l’art del país.
Amb la música d’inspiració minimalista de Morton Feldman –interpretada
magistralment al piano per Pedja Muzijevic–, i la il·luminació sensual de
Burke Brown, Framing time s’erigeix en una exquisida i reeixida peça
íntima que troba en la dissonància dels acords –gestuals, musicals i
d’il·luminació– una font d’inspiració. Tot se’ns revela com a proper i
recognoscible; tanmateix –i aquí rau la seva vàlua–, en la mixtura que en
resulta descobrim quelcom d’enigmàtic i captivador que ens excedeix, som
davant d’una obra d’art. En la puresa, en l’experimentació, en la concreció,
en l’assimilació, en la introspecció i en la mirada oberta al món al qual
s’aboca per prendre-li tot allò que el seu art inhala, és on l’art de Gelabert es
manifesta més absolut. Som davant d’un dels grans llegats de la dansa. Prenem-ne consciència!

Framing time
Coreògraf: Cesc Gelabert
Dimecres, 24 de juliol. Mercat de les Flors, Grec Festival.
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