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Coreògrafa de geni

3 Jerusalem, 1973 3 Representa
Sudden birds al Mercat
de les Flors 3 Ha treballat
amb Bastheva Ensemble i Sasha
Waltz and Guests.

MARTA CERVERA
BARCELONA

Yasmeen
Godder

Una de les coreògrafes amb més pro-
jecció ha portat a Catalunya Sudden
birds, una curiosa obra creada el
2002 i protagonitzada per quatre do-
nes, tres ballarines i una violon-

cel.lista. Encara que Godder ja no
està en la mateixa ona perquè el seu
treball ha evolucionat, Sudden birds
porta dos dels seus segells. Primer:
parla d’un tema que sempre explo-
ra, el dels matisos en les relacions
humanes. Segon: els ballarins no ac-
tuen, viuen a escena.

«Els intèrprets que treballen amb
mi han d’experimentar, sentir de ve-
ritat i transformar-se en escena sen-
se fingir, de veritat», apunta Yas-
meen Godder, inquieta coreògrafa
que de petita no somiava ser ballari-
na. «La dansa és un terreny que em
permet desenvolupar tot el que
m’interessa. És un art que està con-
nectat amb tot: música, pintura, an-
tropologia, filosofia, dibuix».

Aquesta resoluda dona té un cen-
tre de creació a Jaffa (Israel). «Vaig
néixer a Jerusalem però em vaig for-
mar a Nova York, on vaig emigrar
amb els meus pares als 11 anys».
L’etapa a la Gran Poma li va marcar
el caràcter i la va influir en la mane-
ra d’acostar-se a la dansa. «El movi-
ment postmodern dels anys 90 a No-
va York i, especialment, l’art de la
performance, és el que més m’ha
marcat». Fa uns anys va tornar a Is-
rael. S’ha establert a Jaffa en un cen-
tre que inclou una divisió de teatre i
creació. «La vida m’ha tornat a la
meva terra. Israel potser no és el lloc
ideal però m’hi sento a gust». H
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EL TRIANGLE D’ALLEN A ‘VICKY CRISTINA BARCELONA’
Barcelona q Javier Bardem,
guanyador de l’Oscar al millor
actor secundari, abraça,
amb una mà a cada cintura,
Penélope Cruz i Scarlett
Johansson en una escena de

Vicky Cristina Barcelona, segons
es veu en una de les primeres
imatges que la productora del
film ha difós. La pel.lícula que
Woody Allen va rodar a la capital
catalana manté l’expectació

mesos abans que s’estreni.
L’anunci que les actrius
comparteixen una seqüència
eròtica ha disparat l’interès
sobre aquesta «comèdia
seriosa», com la defineix Allen.


