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Cesc Gelabert balla el solo
carregat de repeticions i
matisos de Molton Feld-
man Triadic memories.
La composició Framing ti-

me, que vincula el pianista
Pedja Muzijevic i l’il·lumi-
nador Burke Brown amb
el ballarí (que va formar
part de la comunitat de la
dansa a Nova York del
1978 al 1980 abans de tor-
nar a Barcelona) neix d’u-
na residència artística al
Baryshnikov Art Center
de Nova York. Es va veure
fugisserament al Grec del

2019. Ara, la directora del
Mercat, Àngels Margarit,
ha impulsat que es reposi a
Barcelona i que, posterior-
ment, faci funcions a Ma-
drid. Framing time es po-
drà veure des d’avui i fins

diumenge a la sala MAC
del Mercat de les Flors.

La peça busca un equili-
bri entre els tres camps:
interpretació al piano, ball
i espai escènic a partir
d’una peça íntima que in-

vita a una certa contem-
plació. Gelabert admet
que potser ara el seu cos
no el permet volar “però sí
desplegar les ales” i insi-
nuar un viatge que fa amb
l’espectador. Per al coreò-
graf és una peça que pre-
tén canviar íntimament
l’espectador, convidar-lo a
un repòs que el renovi.
Sense buscar cap narrati-
va s’ha creat una composi-
ció coreogràfica que inter-
actua amb el so del piano i
l’ambient de l’escena.

Per Gelabert, degà de la
dansa a Catalunya, avui ha
après a sentir el públic i
connectar-hi mentre va
desenvolupant una coreo-
grafia que revisa sencera,
no per parts, per llegir-la
amb tota la seva complexi-
tat. ■
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Cesc Gelabert
convoca de nou amb
‘Framing time’ al
Mercat de les Flors

Cesc Gelabert, que aporta moviment a la música de Molton

Feldman, torna al Mercat de les Flors ■ RAMÓN EGUIGUREN

Llibres d’art català, en ca-
talà i amb una mirada con-
temporània. El segell Uni-
vers del Grup Enciclopè-
dia Catalana comença una
aventura fascinant que co-
brirà aquest buit que s’ar-
rossegava des de fa massa
temps. La nova col·lecció
Univers Art s’hi especialit-
zarà publicant cada any
dos volums, i, fidel al seu
nom, vol abraçar la cons-
tel·lació dels noms més cè-
lebres però també els des-
coneguts, oblidats o poc i
mal estudiats. Els artistes
històrics però també els
vius, inclosos els emer-
gents. I, també fidel al seu
nom, amb l’ambició de pro-
pagar el patrimoni artístic
català arreu: la idea és, més
endavant, anar traduint
els llibres. “És un gran pro-
jecte cultural”, emfasitza
el seu editor, Joan Ricart.

Els dos títols que estre-
nen el periple satisfan al-
hora una vella demanda:
la versió de butxaca de la
línia de publicacions de bi-
bliòfil d’Enciclopèdia, de
preus a l’abast de molt po-
ca gent. Pintura catalana.

Primeres avantguardes,
dirigida per Joan Maria
Minguet, i Miró i els poetes

catalans, de Vicenç Alta-
ió, enceten aquesta nova
política del grup editorial
d’amplificar la difusió de
les recerques artístiques
que encarrega a reputats
especialistes. Ambdós lli-
bres ja estan a la venda, el
primer a 80 euros (el de lu-
xe en valia 700) i el segon a
29 (respecte als 1.000 de
la joia bibliogràfica).

Minguet i Altaió desitja-
ven que arribés aquest

moment perquè es corres-
pon amb el seu neguit de
deselititzar la cultura ar-
tística, “lliure, activa,
combativa i d’avantguar-
da”, sosté Minguet, que ha
revisat el seu volum i ha re-
duït a 100 les 150 obres re-
produïdes en origen, de 40
artistes clau de la moder-
nitat tan efervescent del
primer tram del segle XX.
La selecció seria “allò que
el MNAC i el Macba no han
volgut o no han pogut fer”.
Reunir avui en una exposi-
ció totes aquestes obres

costaria set milions d’eu-
ros, segons els càlculs que
ha fet Minguet, que en el
llibre ha enxarxat els seus
estudis amb els de dotze
firmes més.

El Miró de butxaca d’Al-
taió sí que és exactament
el mateix que el de gamma
alta. És un Miró empeltat
amb els poetes que més
admirava, i amb els quals
es va imbricar per engen-
drar plegats publicacions
d’una creativitat desbor-
dant: J.V. Foix, Joan Sal-
vat-Papasseit, Josep Car-
ner, Carles Sindreu, Joan
Brossa, Joan Perucho,
Salvador Espriu, Miquel
Martí i Pol i Pere Gimfer-
rer. “Miró va començar te-
nint complicitats amb els
poetes de la seva genera-
ció, després amb els de les
segones avantguardes i els
de la crisi del franquisme, i
va acabar acostant-se als
més joves”, diu Altaió.

Univers Art enriquirà
l’any que ve la sèrie amb el
volum de les segones
avantguardes que va coor-
dinar Àlex Mitrani i amb
una novetat que no passa-
rà desapercebuda: les me-
mòries de Francesc Tor-
res. ■

Enciclopèdia crea una nova col·lecció de llibres del
patrimoni artístic del país amb una mirada actual

Impuls a l’art català
Maria Palau
BARCELONA

Altaió i Minguet amb els seus llibres ■ JUANMA RAMOS
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