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La dansa desembarca al 
Grec amb tres espectacles
3Estrena d’‘If at all’, ‘Escrit en l’aire’ de Gelabert i ‘Le mouvement dans l’air’

MARTA CERVERA
BARCELONA

La dansa entra avui amb 
força al festival Grec amb 
tres espectacles molt di-
ferents. Una de les com-

panyies més interessants d’Israel, 
la Kibbutz Contemporary Dance 
Company (KCDC), fundada el 1973 
per Yehudit Arnon, arriba amb If at 
all, una commovedora peça de Ra-
mi Be’er, al Teatre Grec. A més, Cesc 
Gelabert es reinventa al Lliure amb 
l’estrena del solo Escrit en l’aire, en 
què a més de ballar pren la parau-
la per encarnar diferents personat-
ges creats pel dramaturg i escriptor 
francès Valère Novarina. La tercera 
proposta és Le mouvement dans l’air, 
un increïble mix de tecnologia, art 
i moviments aeris de la innovado-
ra companyia francesa Adrien M & 
Claire B, que torna al festival barce-
loní un any després disposada a sor-
prendre.
 «En les meves obres acompanyo 
l’espectador fins a cert punt. És com 
si li donés una corda i el portés fins 
que la deixo anar perquè sigui ell 
qui connecti el que veu amb les seves 
pròpies emocions i idees», explica 
Rami Be’er, creador d’una cinquan-
tena de peces. «Aquesta obra s’expli-
ca per si mateixa, parla de l’individu 
i de la seva relació amb la societat».

CRIDA A LA PAU I L’HARMONIA / Els cercles 
que els intèrprets dibuixen quan ba-
llen, els moviments més enèrgics o 
més orgànics i alguna sorpresa que 
no revelarem busquen provocar 
emocions en el públic i fer-lo reflexi-
onar sobre la seva manera de conviu-
re amb els altres (la seva parella, els 
seus amics, la seva família), amb la 
societat i amb el món. Be’er és consci-
ent que la imatge del seu país es pro-
jecta a través de notícies terribles 
que posen el focus en el conflicte en-
tre palestins i israelians. El context 
en què viu també es reflecteix en les 
seves creacions, sobretot en aquesta. 
«Entenc la dansa com una manera 
d’establir relacions entre cultures i 

religions. Entre línies, mai de forma 
directa, faig una denúncia del racis-
me i la violència, i una crida a la pau 
i l’harmonia».   
 If at all, que es pot traduir com si 
de cas o com a màxim, no explica una 
història de manera lineal. S’estruc-
tura a partir de diferents escenes in-
terpretades per 16 ballarins, a tra-
vés de solos, duos, trios o números 
de conjunt que posen el focus en di-
ferents aspectes de l’ésser humà. «La 
música és una de les meves princi-
pals fonts d’inspiració. Jo toco el vi-
oloncel i quan escolto una peça ima-
gino imatges i moviments», ressalta 
el director i coreògraf.

ROCK I MÚSICA MINIMALISTA / La banda 
sonora d’If at all inclou des d’obres 
contemporànies de Max Richter i 
Jóhann Jóhannson, fins a peces de 
grups de rock com Volcano Choir, Ni-
ne Inch Nails i Massive Attack, pas-
sant per obres del pianista i composi-
tor Ludovico Einaudi, entre d’altres. 
«Utilitzo molta música contemporà-
nia però no són peces complicades, 
sinó sons amb els quals connectes a 
la primera. La banda sonora toca la fi-
bra, t’arriba». A més a més de la músi-
ca, Be’er s’encarrega de gairebé tots 
els aspectes de l’espectacle, de les 
llums al vestuari. Com a coreògraf 
treu el màxim profit de la capacitat 
física i comunicativa dels seus balla-
rins. «Sens dubte ells també són una 
font d’inspiració».
 Al costat de Baatsheva, la KCDC és 
una de les companyies més potents 
d’Israel. La seva fundadora, Yehudir 
Arnon, era una ballarina de l’antiga 
Txecoslovàquia que va sobreviure 
als camps d’extermini nazi durant 
la segona guerra mundial. Després 
del conflicte es va establir a Galilea, 
on va fundar el seu centre de dansa 
en la dècada dels 60 i va contribuir a 
desenvolupar l’International Dance 
Village, on treballen i conviuen un 
centenar de ballarins de diverses na-
cionalitats. Be’er hi va aprendre a ba-
llar i a coreografiar. Va assumir la di-
recció de la companyia el 1996. H33 Un moment d’‘If at all’, de la Kibbutz Contemporary Dance Company.
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Cada dia 
al cine pel 
preu de 
només sis 
sessions

EL PERIÓDICO  
BARCELONA

Cinemes Girona ha posat en mar-
xa un pla que permet anar al ci-
ne cada dia i tantes vegades com 
es vulgui per l’equivalent a un eu-
ro a la setmana. L’eix de la campa-
nya és un abonament anual, que 
es pot adquirir al preu exclusiu 
de 52 euros (més 1,21 de despe-
ses de gestió), tot just el que cos-
ta anar sis vegades a l’any al cine. 
L’abonament, a la venda exclusi-
vament a Entrades.elperiodico.
cat, obre les portes sense restricci-
ons a totes les sessions de qualse-
vol de les tres sales del local. L’úni-
ca limitació és que només es pot 
comprar fins al 22 de juliol.
 La targeta, personal i intrans-
ferible, s’obté a la taquilla presen-
tant el comprovant de compra. 
Amb el carnet a la mà, l’abonat ja 

pot accedir a tantes sessions com 
vulgui qualsevol dia de la setma-
na, inclosos dissabtes, diumenges 
i festius. El titular no el pot cedir 
a tercers però no hi ha limitaci-
ons a l’hora de comprar més d’un 
abonament i existeix la possibili-
tat de posar-los a nom diferents. 
 Aquest és el tercer any que 
aquest local llança el passi anu-
al, que ja compta amb un gran 
nombre d’usuaris fixos. En aques-
ta ocasió, EL PERIÓDICO s’ha su-
mat a la promoció, que ofereix en 
exclusiva a través del seu canal de 
venda on line. El carnet, vàlid des 
de la compra fins al 31 de juliol 
del 2017, no inclou entrades per 
a l’òpera, el ballet i els concerts, i 
en el cas dels films de la distribu-
ïdora Golem només és vàlid el di-
mecres i el dijous. H

CINEMES GIRONA

La sala ofereix un 
abonament anual de 
52 euros que permet 
veure tantes pel·lícules 
com es vulgui


