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AL CAP DEL COREÒGRAF 

• Cesc Gelabert representa el seu últim solo, 'Glimpse', al Teatre Fabià Puigserver

Guillem Clua

LA FITXA
'Glimpse'
Local: Teatre Fabià Puigserver
Horaris: Divendres, 23, i dissabte, 24, 21.00 i 22.15 hores
Preu: 18 euros

Algú sap què passa pel cap del ballarí mentre balla? ¿En què pensa? ¿Què sent? Aquestes són les
preguntes que s'ha plantejat el coreògraf i ballarí Cesc Gelabert en el seu últim treball, Glimpse (cop
d'ull, mirada), que està en cartell al Teatre Fabià Puigserver fins demà, dissabte.

Com va fer el 2002 amb Preludis, el solo amb què va celebrar els seus primers 30 anys de trajectòria
professional en el mateix escenari, Gelabert se centra en el sofisticat instrument en què s'ha convertit ell
mateix i convida a fer una ullada al seu interior, allà on --encara en la quietud-- comença el ball i arrenca
el moviment.

Glimpse constitueix un pas més en el camí experimental que es poden permetre companyies com la
Gelabert-Azzopardi. És un projecte insòlit en la trajectòria artística del coreògraf, ja que l'espectacle ha
estat especialment ideat per a museus, galeries d'art o espais polivalents i interdisciplinars. Amb això el
creador ha volgut mostrar el seu treball a un públic nou, no l'habitual, que sol anar al teatre.

L'ART DEL VÍDEO
Això explica que el muntatge no demani gaires complicacions. Per començar, és un solo. El seu únic
acompanyant en escena és ell mateix, unes projeccions de vídeo que mostren imatges interiors del
ballarí: cos, sentits, emocions, espai, temps, pensaments.

Per formar aquestes imatges, Gelabert ha comptat amb la col.laboració del videoartista novaiorquès
Charles Atlas, autor dels primers vídeos de dansa durant la dècada dels 70 i col.laborador de
prestigiosos coreògrafs, com Merce Cunningham, Michael Clark i Douglas Dunn, entre d'altres. La
partitura és de Carlos Miranda, que ja va treballar amb Gelabert el 1992 i que és conegut pel seu treball
durant molts anys amb Lyndsay Kemp.

Gelabert és un dels coreògrafs més rellevants de la dansa contemporània espanyola del moment.
Assegura que no s'adhereix a cap isme en concret i proposa un estil propi, que ell basa en la síntesi del
moviment, una dansa personal que és el fruit d'una llarga vida professional trufada d'èxits nacionals i
internacionals.

Hi ha més d'una opinió en el sentit que Glimpse no és únicament l'últim solo de Gelabert, sinó un resum
de tots els seus solos, la narració de la seva experiència professional i personal sintetitzada en dansa.
L'espectacle s'emmarca, evidentment, dins del Festival de les Arts Fòrum 2004 i després viatjarà al
Festival Internacional d'Edimburg (Regne Unit), al Firsts de Pittsburg (Estats Units), a l'IVAM de
València i al Tanz de Munic (Alemanya). 



 EL PERIÓDICO DE CATALUNYA
Diputació de Barcelona. Institut del Teatre. Centre de Documentació i Museu de les Arts Escèniques

Àmbit geogràfic: Catalunya Periodicitat: Diari        23/07/2004

Secció: Divendres / Teatre  Pàg:18

Cesc Gelabert
Ricard Cugat


	AL CAP DEL COREÒGRAF
	• Cesc Gelabert representa el seu últim solo, 'Gl
	Guillem Clua

	L'ART DEL VÍDEO


