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Onanisme captivador

  

NATÀLIA CHOCARRO

Ele gant, intuïtiu, sub til, precís, al·legòric i extre madament sensual són
alguns dels qua li ficatius que podem uti lit zar per defi nir el darrer treball d’un
dels noms més relle vants del país, Cesc Gelabert. Amb el solo Fra ming time,
una peça que dis posa de la complicitat del també ballarí Mikhail Barysh -
nikov –amb qui ja havia col·labo rat ante riorment–, Gelabert constru eix una
peça coral que esdevé una oda al món de les percep cions.

Així, amb l’elecció del solo com a format, en el qual l’artista té una àmplia
experiència, Gelabert expe rimenta i aprofundeix els límits del moviment. I,
per fer-ho, se situa al llin dar de la línia que separa els dos mons, una línia
divisòria impercep tible des d’on ens sen tim capaços de prendre una ale nada
d’aire per poder resistir l’embat de la nos tra inhe rent fugacitat. Un espai
entre la rea litat i la ficció –defi nit per una excel·lent esce no gra fia que dis -
posa d’una estructura metàl·lica–, entre el tangible i l’invisible, entre el món
real i el món dels som nis...Entre aques tes dues coor de nades és on se situa
l’impuls cre atiu del ballarí, que, una vegada més i en el marc del fes tival per
excel·lència de les arts escèniques de Barce lona, el Grec, ens recorda la vàlua
i el potencial de l’art del país.

Amb la música d’inspiració minimalista de Morton Feldman –interpre tada
magis tral ment al piano per Pedja Muzije vic–, i la il·luminació sensual de
Burke Brown, Fra ming time s’eri geix en una exquisida i reeixida peça
íntima que troba en la dis sonància dels acords –ges tu als, musi cals i
d’il·luminació– una font d’inspiració. Tot se’ns revela com a proper i
recognos cible; tan mateix –i aquí rau la seva vàlua–, en la mixtura que en
resulta desco brim quelcom d’enigmàtic i captivador que ens exce deix, som
davant d’una obra d’art. En la puresa, en l’expe rimentació, en la concreció,
en l’assi milació, en la intros pecció 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 Gela bert es
manifesta més absolut. Som davant d’un dels grans lle gats de la dansa. Pre -
nem-ne consciència!

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