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Israel Galván balla el silenci a ‘Solo’, que avui porta al Temporada Alta

Lamúsicadel cos
TERESA SESÉ
Barcelona

A ls inicis d’Israel
Galvánhiha ¡Mira!
Los zapatos rojos
(1998), el seu pri
merespectacle, ins

pirat en la negra història deFélix
el Loco (Sevilla, 1893  Epson,
1941), bailaor que va ser fitxat
comainstructorpelsBalletsRus
sos, va col∙laborar amb Picasso i
Falla i va morir oblidat i dement
en un psiquiàtric anglès. Tenia
atacs de ball, crisis d’angoixa que
refugiava en hores i hores de fre
nètica dansa. Durant una funció
deLoszapatosrojos,aGalvánliva
passar tot el contrari. Es vapara
litzar. Durant més d’un minut es
va quedar sense saber què fer,
mort de por, preguntantse què
feia allà envoltat d’aquells desco
negutsqueeldevienestar jutjant.
Però a la gent li va agradar, i

amb el temps, ell mateix, tan afi
cionatareinventarse i ferequili
bris sobre el cable, ha anat per
dent aquella “pordel silenci” fins
al punt de convertir aquellminut
en un espectacle de tres quarts
d’hora,Solo, en quèballa el silen
ci intentant que soni cada racó
del seu cos. El presenta avui al
TemporadaAlta,duessessionsal

Monestir de Sant Pere de Galli
gantspera lesquals jas’hanesgo
tat totes les localitats.
“Busco elmeu propi so, lamú

sica que sóc capaç de generar
amb el cos, ja sigui fent petar els
dits o percudint les dents, picant
amb els peus però també amb els
colzes, traient so fins i tot de les
tripes: el cos és l’instrument per
fecte per ballar en la meva soli
tud, en les meves crisis, i això és
una cosa que em fa sentir molt
lliure”, diuGalván, que ja ha per
dut la por del públic que li feia
viurecada trobadacomsies trac

tés d’un combat a vida o mort
–sovint donava l’esquena a l’es
cenari i es retirava sense esperar
elsaplaudiments–iaquíballami
rantalsullsde lagent. “Iquanba
lles mirant als ulls de la gent, tot
canvia”, assegura. Per això en
l’espectacle no hi hamés il∙lumi
nació teatral que la necessària
perquè hi pugui haver aquest in
tercanvi de mirades. “La idea és
conversar a través del ball, per
què és l’única manera que conec
dedialogarambelmónd’unama
nera relaxada. A la vida real,
m’aclaparaestarenvoltatdemol
tagent”, confessa.
Responsabled’espectacles com

Metamorfosis,Arena, La edad de

oro,Tábula rasa, La Curva o
Fla.Co.Men, en què ha fet del fla
menc un lloc per a l’exploració,
Galván ja treballa amb Pedro G.
Romero, director de totes el seus
espectacles, a La fiesta, que s’es
trenarà el 2017 a Àustria i el tor
narà a posar al caire de l’abisme.
“Per primera vegada ballaré amb
un grup de gent, m’integraré en
una coreografia coral, una cosa
que està molt feta. Sembla molt
simple, però per mi és nou, un
gran salt. Sóc molt tímid, no
m’agradatocarlagentballant,em
fa vergonya, sempre gira tot en
tornmeu, almeuball.Araballaré
amb altres”. Al grup hi haurà el
cantaor ElNiñodeElche.c

LUIS CASTILLA

Sol a escena, Israel Galván converteix el seu cos en un instrumentmusical

Israel Galván ha
perdut la por del
públic, ja no balla
d’esquena sinó
mirantlo als ulls

CELIA ALONSO MARTÍNEZ
Barcelona

Els dolents han envaït Barcelona!
Per evitar sucumbir al poder
d’aquests malèvols indivi
dus arriben a la ciutat
grans superherois de
Marvel com Iron
Man,elCapitàAmèri
ca i Spiderman.
I és que durant

aquest cap de setma
na, els fans de la saga
podran gaudir, al Palau
Sant Jordi, d’un xou que ja
ha recorregut altres grans
ciutats comLondres, París i
Washington.

Basatenelsefectesespe
cials i les grans acrobàcies
el Marvel Universe Live!
Súper Héroes en Acción
dóna vida a aquests fa
mosos personatges
amb una trama basa
da en les seves peri

pècies per recuperar les peces del
CubCòsmicdestruït perThor.
Feld Entertainment, empresa

organitzadora de l’esdeveniment,
assegura que serà un espectacle
revolucionari que deixarà capti
vats els espectadors de totes les

edats. Avui s’oferiran dues
sessions(16i20hores) ide
màuna (12hores).

La posada en escena és
una de les grans apostes
d’aquest espectacle. Per
durlo a terme hi parti

cipen més de 50 ac
tors perfecta
ment caracterit
zats, projeccions
3D i fins i tot un es

cenari amb diferents
nivells. Joe Quesada,
director creatiu de
Marvel afirma: “La
tecnologia utilitzada
enelxoumostraràun
noumónMarvel que
mai haurien imagi
nat els adeptes de la
saga. Serà una expe
riència realment

increïble”.c

Els superherois de
Marvel arriben al Sant
Jordi per salvar la ciutat

Dolents.Entre ells
destaquen Loki, el Dr.
Octopus o Cráneo Rojo


