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La història dels quibuts, 

aquestes comunitats agrícoles 

creades a principis de segle XX 

que partien de compromisos 

igualitaris i la religió jueva per 

instaurar un sistema de 

producció autònoma, ha anat 

passant per diferents etapes, i 

avui viu una clara decadència. 

En canvi, la dansa israeliana i 

concretament la Kibbutz Dance 

Company no para de créixer. 

Rami Be’er, el director artístic de 

la companyia, ens parla de les 

dues realitats.

“Els quibuts han canviat molt: 

abans eren una comunitat on 

tothom ho compartia tot, mentre 

que ara funcionen per famílies. 

Però encara existeix un lligam 

fort que crea una responsabilitat 

envers els altres, s’ocupa dels 

més dèbils i de l’educació de tots 

els nens. O sigui que, per mi, el 

quibuts continua sent un 

sistema social únic. Però, esclar, 

cada generació necessita unes 

coses concretesfl.…Be’er 

continua vivint al mateix quibuts 

que el va veure néixer l’any 57 i 

on es va fundar la companyia que 

ara dirigeix, l’any 1973.

Ell hi va entrar el 80, com a 

ballarí. “La companyia també ha 

canviat molt. Abans tots els 

ballarins havien de ser membres 

del quibuts i era una companyia 

de repertorifl.…Ruan el 1997 va 

passar a ser-ne director artístic, 

la va obrir a gent de fora i va 

centrar-la en les seves pròpies 

creacions, una nova cada any. 

Actualment compta amb gairebé 

80 ballarins i fa unes 200 

actuacions l’any (vénen 

d’Alemanya i després de 

Barcelona marxen cap a 

Portugal i Sidney), a més d’haver 

creat al seu voltant un 

veritable…dance village…amb tot 

tipus d’activitats que acull 

centenars de ballarins.…“Jntento 
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La companyia nascuda en un quibuts, la Kibbutz Dance Company, ens parla dels 
llaços que establim com a individus i com a societat. Per CÚscbsb!Sbvcfsu

aportar una visió, un llenguatge, 

una signatura particularfl.…J 
certament deixa la seva 

empremta, ja que a més de 

coreografiar les seves peces, en 

fa la música, el disseny de 

vestuari i la ilłluminació.…
Aquesta diferència entre la 

societat dels quibuts i la 

companyia Kibbutz és 

representativa de la visió que 

tenim d’Israel, que aquest 

creador vol canviar:…“Israel es 

relaciona amb conflictes, amb 

terror, però Israel també pot 

crear cultura i art. Crec que a 

través de la dansa podem tocar 

l’existència individual i afectar 

en la societatfl.…Ell és optimista: 

“Tenim la possibilitat de 

contribuir modestament a fer un 

món millor”.

L’obra que presentarà al 

Hrec,…If at all,…tracta de les 

diferents capes 

d’aquesta…existència: la 

individual, les de les relacions 

de parella, la social i la de cada 

individu amb la resta de la 

societat.…Per Rami Be’er,…“la 

dansa és una manera de crear 

comunicació entre gent de 

diferents cultures i religions. No 

calen paraules per construir 

ponts”.…I aquí el seu 

consell:…“Noure’s, en qualsevol 

situació, és bo per al cos i per a 

l’esperit”.
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LÍNIES MESTRES

PER A BALLARINS 

“Els ballarins han de moure’s bé, 

tenir musicalitat i alguna cosa 

especial com a individus. Han de ser 

persones interessants i que entenguin 

el que busco”.

PER A NO BALLARINS 

“El moviment és la font de la 

vida, és el poder d’existència. La 

dansa cura la gent i li dóna poder i 

energia, és bo des del cantó físic i 

espiritual”.
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