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33 La ballarina Àngels Margarit, en un assaig de la peça.

CÉSAR RANGEL

La ballarina i coreògrafa mostra el treball
íntim ‘Solo por placer’ a l’Espai Lliure

Àngels Margarit
aborda un «assaig
poètic» ballat

c

ELENA HEVIA
BARCELONA

DANSA I ESTRENA

A Àngels Margarit li agra-
den les distàncies curtes, i

per aquesta raó va voler treballar la
proximitat que li permet l’Espai
Lliure en un solo gratificant i íntim
que ha concebut i interpreta: «Els
espectadors més pròxims hi esta-
ran a penes a mig metre, i els més
allunyats, a cinc».

Amb Solo por placer –així, sense ac-
cent i jugant amb el doble sentit–, la
ballarina i coreògrafa de Mudances
parteix d’un pensament plàcid que
l’escriptor Georges Pérec va recollir
al seu singular llibre Especies de espa-
cios, segons el qual un gat s’apodera
de l’entorn amb més saviesa que els
humans. «Fins i tot als espais més
horriblement quadrats saben trobar
els racons més propicis», afirma
l’autor francès. L’espectacle «mini-
malista i reflexiu» es pot veure fins
diumenge.

Per Margarit, aquest solo és un
punt d’arribada d’una trajectòria en
què se situen altres treballs d’aquest
tipus, com el Solo para habitación de
hotel, Corol.la i Peces mentideres, que li
han servit de punts de referència en
la seva carrera. Per començar, la ba-
llarina no està tan sola a l’escenari.
L’acompanya un violoncel.lista, Ma-
nuel Martínez del Fresno, i la seva
interpretació de la sarabanda d’una
de les suites de Bach donarà «més
severitat i un pes dramàtic» al con-

junt. En la banda sonora, creada per
Joan Saura, també hi haurà espai
per a peces tan dispars com les de la
monja Maria Keyrouz, Eliott Sharp i
Eric Mingus. Un altre acompanya-
ment escènic és el de la videoesceno-
grafia de Dionís Escorta, que com-
plementa un treball de música dibui-
xada concebut per la mateixa co-
reògrafa i amb uns resultats que es
resisteix a detallar per por de tren-
car el factor sorpresa que, segons
ella, tota creació ha de tenir.

q REFLEXIÓ SOBRE LA DANSA
Margarit concep aquest treball divi-
dit en tres parts, Pensament plàcid
n.1, Geografies i Solo por placer, com
un «assaig poètic» que li permet re-
flexionar sobre l’escriptura i el llen-
guatge de la dansa, en una mena de
compendi dels seus gairebé 30 anys
de trajectòria artística. «Aquest és
un estudi sobre les diferents mane-
res d’establir un moviment», resu-
meix la ballarina, que diu haver op-
tat per un treball molt físic.

Solo por placer inicia una col.labo-
ració de Margarit amb el Teatre Lliu-
re, ja que la temporada que ve realit-
zarà per a la sala Fabià Puigserver
un treball de més envergadura i di-
mensions coproduït pel teatre de
Montjuïc. Entre els projectes de la
creadora també hi ha la segona edi-
ció de la seva proposta URBS, que es
va iniciar en la passada edició del
Grec i que recalarà a Granollers a
partir del 25 d’abril.<


