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'KALEIDA', una obra en què el treball virtual guanya el coreogràfic 

• Sense firmar un gran concert, va agitar la sala amb ganes i un fogós i breu repertori

MONTSE G. OTZET

COMPANYIA Búbulus Dansa
LOCAL Mercat de les Flors
DIA 7 de maig

En els últims temps, la majoria de les companyies de dansa contemporània inclouen en les seves
propostes i espectacles la presència del vídeo amb la finalitat de reemplaçar elements escenogràfics i,
sobretot, per omplir l'escenari i multiplicar el moviment que executen en directe uns ballarins que, per
falta de pressupost, gairebé sempre resulten ser escassos.

En el seu nou espectacle, la companyia Búbulus Dansa se suma a aquesta moda amb l'única
pretensió d'oferir una trobada entre dues disciplines: la dansa i la composició digital. Es tracta d'un
còctel que permet barrejar mons reals, de carn i ossos, amb altres de virtuals, on la manipulació d'espai,
temps i lloc propicien els moments més vibrants d'aquest nou espectacle.

Mentre la coreografia de Carles Salas --que interpreten en directe Olga Álvarez, Sònia Busquet,
Cristina Martí i Eva Planas-- resulta pobra i delata el restringit nivell de les intèrprets, amb un moviment
a l'escenari que es mostra rígid i compacte, el treball d'imatge digital contribueix a fer que el muntatge
no resulti insípid i vagi a la deriva.

Gabi Pouso ha aconseguit una atractiva composició i escala d'efectes, fins a l'extrem que les imatges
de vídeo capten l'atenció del muntatge, encara que al davant s'estiguin movent, en cos i ànima, les
ballarines, que busquen la seva part en aquest joc visual.

Partint d'aquest plantejament, feixos de llum travessen uns cossos estàtics, mentre un grup s'endinsa en
un túnel del temps. Un gat negre i una dona de vermell propicien una suggestiva imatge, a la vegada
que unes lluminoses i simulades rat- lles de pentagrama coquetegen amb uns suggerents cossos
despullats.

Gabi Pouso, amb la col.laboració de Carles Salas, ha realitzat un bon treball de muntatge i
postproducció digital. Amb la seva aportació aconsegueix treure suc a un moviment coreogràfic que per
si sol tindria molt poc a dir.

Una imatge del muntatge
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