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Gelabert es despulla la ment 

El ballarí roda imatges per al solo 'Glimpse' amb Charles Atlas

ROGER PASCUAL
BARCELONA

Així com el director Spike Jonze ens va mostrar el camí de Cómo ser John Malkovich, el videoartista
Charles Atlas ens obre les portes de la ment de Cesc Gelabert. Pero mentre al film de Jonze John
Cusack trobava per accident el camí cap al cervell de Malkovich, Gelabert ha donat les claus al famós
creador a Glimpse.
"Volia mostrar el que passa pel cap d'un ballarí, el que pensa i sent, encara que d'una manera
autònoma, no pedagògica", afirma Gelabert. Tot i que el títol del muntatge --cop d'ull, en anglès--
podria portar a l'equívoc, la seva materialització no ha estat precisament ràpida, ja que el coreògraf fa
quatre anys que hi treballa i n'ha trigat dos a confeccionar el guió. Decidit a continuar obrint camins per
a la dansa, el coreògraf ha plantejat un projecte que, encara que s'estrenarà el 21 de juliol al Teatre
Lliure dins del marc del Festival de les Arts-Fòrum'04, també té previst representar-se en espais tan
inusuals com l'IVAM de València i el Museu Guggenheim de Bilbao.

VISCERALITAT
Encara que ahir, al plató dels estudis BCN de Sant Joan Despí, només les patilles taronges i els cabells
platí d'Atlas donaven la nota davant d'un fons d'escenari i un vestuari més gris que el temps, els
responsables de la companyia asseguren que el muntatge serà profundament colorista. Per si el solo
visceral de Gelabert no fos prou eloqüent, la ment de l'artista es plasmarà en un videowall Per donar
forma als seus pensaments, el ballarí ha confiat en el novaiorquès Atlas, guanyador del premi al millor
documental al Dance Screen 2000 de Mònaco per Merce Cunnigham: A Life of Dance. I per tancar el
trident, l'elegit per a la composició musical ha estat Carlos Miranda, autor de la peça de la desfilada
d'atletes dels Jocs Olímpics de Barcelona, que ha fet una aportació a Glimpse que és, com a mínim,
impactant.
Encara que, segons Gelabert els tres elements --música, vídeo i dansa-- tenen entitat suficient per
funcionar independentment, el barceloní està convençut que "ningú els podrà imaginar per separat
una vegada els hagi vist".

Charles Atlas (esquerra) i Cesc Gelabert, al rodatge de Glimpse. Foto: JOSEP GARCIA
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