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El Grec porta per primer cop la Kibbutz
Contemporany Dance Company

Título: Europa Espanya Català

El Festival Grec de Barcelona rebrà els dies 8 i 9 de juliol i per primer cop a Barcelona, una
companyia d'alta volada internacional: la Kibbutz Contemporany Dance Company (Israel). La va
fundar Yehudit Arnon, una ballarina nascuda a l'antiga Txecoslovàquia que durant la Segona
Guerra Mundial va sobreviure als camps d'extermini nazis, tot i haver-se negat a ballar per als
seus captors. Anys després de la guerra es va instal·lar al kibbutz Ga'aton, a Galilea, on va fundar
un centre de dansa i va ser una de les creadores de l'International Dance Village. Allà viuen i
treballen un centenar de ballarins de nacionalitats diverses. I allà hi te la seu la Kibbutz
Contemporary Dance Company, dirigida actualment pel coreògraf Rami Be'er. La personalitat de
Be'er, que va treballar amb Yehudit Arnon des de la infantesa, amara tota la companyia, que
només interpreta creacions pròpies com ara la que ens porten a Barcelona, If At All. "Rami Be'er
es un coreògraf molt especial que té un llenguatge propi i particular amb el que ha impregnat la
companyia", va dir Ramon Simó a la presentació. Aquesta és la seva última creació i la
protagonitzen 16 ballarins de tres generacions. En Rami ha fet la coreografia, l'escenografia i el
disseny dels llums. Seran a la més bonica de les seus del Grec: a l'Amfiteatre de Montjuïc. Aprofito
per recordar que tots dos dies hi ha Concert de Petit Format als Jardins. Mireu el programa a: http:
//lameva.barcelona.cat/grec/es/programa/conciertos-de-pequeno-formato-en-los-jardines-del-teatre
-grec

Rami Be'er va assistir a la roda de premsa però no volia explicar gaire l'espectacle: "L'obra ha de
parlar des de l'escenari i per ella mateixa! Però bé, us diré que intento crear comunicació amb
l'espectador. El convido a seure, el condueixo i el deixo que ell mateix faci les associacions entre
el que veu i els seus records. El convido a que es trobi amb ell mateix", va dir, finalment. Va
confessar que "en totes les obres que presento espero el mateix: que toquin la fibra. Plantejo
preguntes perquè el públic pugui reflexionar i se les emporti a casa, amb tota la voluntat de que
això l'ajudi a plantejar-se les diferents capes de problemes que anem tenint a la vida"

L'espectacle parla de com les persones necessitem viure en comunitat. Hi ha diversos cercles que
envolten l'individu i es van eixamplant. Parla també de la relació amb la parella. Però tot en
suggeriments: "La música i l'entorn expliquen l'espectacle. Jo sóc músic, toco el cel·lo i la música
m'ajuda a crear la coreografia. El moviment de les persones a la natura i els mateixos ballarins
també m'inspiren. Els deixo espai per a la improvisació... Utilitzo totes les eines per evitar el text al
màxim", diu.

L'espectacle, que ja ha fet una gira per diferents països "emociona a públics molt diferents, siguin
apassionats de la dansa, de les arts escèniques o senzillament curiosos. Ha tocat la fibra sensible
a gent molt diversa", assegura Rami. El coreògraf explica que a través de la dansa busca establir
ponts entre diferents cultures i religions. "Israel es coneix al món pels seus conflictes i el
terrorisme. Penso que també podem parlar d'això entre línies i llençar un missatge contra la
violència. I obrir una llança a favor la pau i l'harmonia al país veí."

Tot i aquestes paraules, no ha pogut evitar que la Red Solidaria Contra la Ocupación de Palestina i
el grup català de Boicot, Desinversions i Sancions (BDS) contra Israel, conegut com a BDS
Catalunya, hagi enviat un comunicat on, entre d'altres coses, demana a la població catalana que
apliqui un boicot cultural contra aquest espectacle. "Si demanem el boicot de l'espectacle "If at all"
no és perquè el seu autor sigui una companyia israeliana, si no perquè el mencionat espectacle



rep el suport institucional de l'Ambaixada d'Israel a Espanya, que forma part estructural del règim
polític que oprimeix al poble palestí des de 1948. " (fragment del Comunicat)


