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Cesc Gelabert estrena una obra amb discapacitats

Autistes i persones amb síndrome de Down interpreten 'Arthur's feet'

JORDI SUBIRANA

EDIMBURG.- Cap a mitjans del 2003, Cesc Gelabert va rebre un curiós encàrrec del director del festival
d'Edimburg, Brian McMaster: preparar per a l'edició de l'any 2004 de la mostra una coreografia amb
discapacitats. El projecte, que va captivar des d'un principi el coreògraf català, s'escenifica avui i demà
al Dance Base, un petit teatre de la capital escocesa.

La proposta, que forma part d'una iniciativa d'integració social posada en marxa aquest any per
l'esdeveniment, es titula Arthur's feet i hi participen nou intèrprets que tenen entre 20 i 40 anys "amb
síndrome de Down, autisme i altres dificultats d'aprenentatge", explica Cesc Gelabert.

Procedents majoritàriament de les ciutats de Glasgow i Edimburg, aquestes persones ballen
acompanyades de cinc col.laboradors habituals de Gelabert (Carlos Fernández, Alberto Huetos, Noelia
Liñana, Maureen López i Caliope Paniagua) una coreografia senzilla, sense cap mena d'argument, que
s'amenitza amb música de Pascal Comelade, dels Beatles, Thanassis Dritsas i Georgie Fame, entre
altres. Els protagonistes són els ballarins, "ja que l'objectiu és posar en contacte aquests éssers
humans amb un món que no els és gaire familiar".

EXPERIÈNCIA AUTÈNTICA
Segons el ballarí, l'experiència ha suposat una novetat tant per a ell com per a la seva companyia, i tot i
que reconeix que el procés d'assajos ha estat llarg, defineix l'aventura com a "única, autèntica i
enriquidora", sobretot a nivell humà. "És gent divertida, amb unes ganes immenses de viure".
"John, un dels nois amb qui hem treballat, arriba cada dia a l'assaig i el primer que em pregunta
és 'are you happy?' ¿estàs content?", afegeix un emocionat Gelabert.

Arthur's feet no és l'únic espectacle que l'artista presentarà a Edimburg. Els dies 23 i 24 d'agost, la
formació de Gelabert i Lydia Azzopardi recuperarà al teatre Playhouse Viene regando flores des de La
Habana a Morón, i els dies 2 i 3 de setembre ballarà Glimpse.

Estrenada el 2003 al Lliure, la primera és una coreografia "colorista i alegre" que s'alimenta de bolero,
mambo i son (que interpreta en directe el quartet cubà Timbacó). L'obra transcorre en una espècie de
xiringuito de platja i transmet vitalitat i optimisme.

EDIFICIS SINGULARS
Per la seva part, Glimpse, una peça que s'ha vist aquest estiu a Barcelona, és un solo en què el ballarí
estableix un diàleg amb el seu "jo virtual". Fruit de la col.laboració amb el músic Carlos Miranda i el
videoartista Charles Atlas, es nodreix d'imatges, que es projecten en una pantalla, amb què el coreògraf
intenta explicar les impressions i sensacions que té un ballarí mentre actua.

La idea de Gelabert no és escenificar el muntatge en teatres, sinó en edificis singulars com museus i
sales d'art. A Edimburg el lloc escollit és The Hub, una torre gòtica situada a la Milla Reial on hi ha
ubicades les oficines del festival.
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Una imatge d'un assaig d'Arthur's feet, dimecres passat, al teatre Dance Base
d'Edimburg.
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