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El ballarí s'explica

Bàrbara Raubert Nonell

'Glimpse'. Gelabert/Azzopardi Cia. de Dansa. Direcció i interpretació: Cesc Gelabert. Vídeo: Charles Atlas. Música:
Carlos Miranda. Fòrum Grec, Teatre Fabià Puigserver, 20 de juliol.

Cesc Gelabert vol apropar-se al públic i ensenyar-li què sent quan balla. Es tracta d'un acte de
generositat, de voler compartir amb el més gran nombre de gent possible -i per això fa dues funcions
diàries- allò que ell converteix en essència de màgia en moviment, i per això s'explica.

Per si algú tenia cap dubte que la dansa era molt més que el que es veu a la superfície, el coreògraf ens
regala Glimpse, un cop d'ull al seu interior, és a dir: als seus ossos, a la seva sang, i als seus motors de
creació: tacte, olfacte, oïda, passions, emocions... tot l'interior que ell sap transformar en un llenguatge
propi d'elegància mesurada.

Però encara volia ser més explícit, i per això s'ha fet acompanyar del videoartista novaiorquès Charles
Atlas i del músic xilè Carlos Miranda, que creen un univers de planetari amb una pantalla-retaule de fons
que situa la peça dins una estètica de conte de solapes per a nens crescuts i d'on Gelabert entra i surt,
ara més gran, ara més petit, amb un fons o un altre, enmig del foc o entre els núvols, vestit de dona o
acariciant una serp. La lectura és fàcil; la plasticitat, clara; la base sonora new age, perfectament
encaixada; però el resultat deixa una mica indiferent.

Perquè el magnetisme de Gelabert, la seva coreografia senzilla i virtuosa, les seves mans exactes... tot
això hi és, com sempre, i també hi ha moments d'humor on el coreògraf s'ha permès un parell de
disfresses fantàstiques i enigmàtiques. I, en canvi, l'embolcall queda desfasat dins el teatre. Potser, tal
com estava pensat, quan es faci en el marc d'una sala d'exposicions l'efecte serà un altre, amb un públic
ja enfocat a mirar quadres, ara davant d'un espectacle que, tot i una certa complexitat de mitjans, té
l'aspecte de muntatge que es plega i es desplega per dur amunt i avall, perquè tothom es pugui apropar
al genial ballarí que ens ho explica tot.

Cesc Gelabert fa en aquest espectacle un cop d´ull al seu interior.
Josep Losada
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