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Àngels Margarit busca l'expressió de la gent del carrer a l'escenari

Marta Porter

La ballarina i coreògrafa Àngels Margarit proposa un espectacle en què els protagonistes són la
gent del carrer. Més de 40 persones en escena se sotmeten a un càsting sobre l'expressivitat en
la vida quotidiana.
L'espectacle Urbs#1/càsting fa pujar a l'escenari de la Sala Fabià Puigserver unes 40 persones no
professionals per realitzar un càsting en què Margarit actua com a directora fent propostes a la gent,
que ha d'improvisar a partir d'unes petites pautes marcades. "Més que un espectacle és una acció
preparada i estructurada -diu Margarit- però que es basa en l'espontaneïtat dels protagonistes".
Comunicació espontània
La idea és "mostrar la comunicació espontània que s'estableix entre aquestes persones i la directora i
mostrar-ho al públic". Els actors estaran acompanyats dels cinc ballarins de Mudances, tot i que
Margarit va dir que "hi tenen poca intervenció".
Tot va començar quan la coreògrafa va convidar la gent del carrer a presentar-se a un càsting per a un
nou espectacle. Finalment, un total de 200 persones de totes les edats, de 3 a 80 anys, van ser els
escollits, i el que havia de ser només un procés de selecció d'un espectacle molt més ambiciós es va
convertir en l'espectacle mateix. "Quan se'm va fer l'encàrrec des del Grec se'm va dir que comptava
amb un determinat pressupost, però al final ha quedat en la meitat, molt menys del que jo faig servir en
les meves produccions -explica Margarit-. Davant d'aquesta manca de recursos podia optar per fer un
solo més dels meus o per posar-hi imaginació. I vaig decidir apostar per canviar, per obrir una nova
línia. Més de la meitat del pressupost de la producció se'n va a pagar als ballarins i als participants",
explica la coreògrafa, que reitera que Urbs#1/càsting és només una part d'un espectacle que s'anirà fent
amb el temps.
Cada dia -del 26 al 29 de juliol- una cinquantena de persones participen en el que Margarit ja avisa que
"cada funció serà diferent, dependent del que els surti aquell dia".
Margarit es vol allunyar dels moviments més pautats de la dansa acadèmica per donar pas als
"moviments purament quotidians", que són al cap i a la fi "la ritualització que en cada país han acabat
conformant les danses tradicionals".
La nostra quotidianitat apareix reflectida a través d'un vídeo creat per Núria Font que exerceix "com una
finestra des de la qual l'espectador pot mirar al carrer". A més a més, el vídeo mostra també el primer
treball que les dues cradores van fer entorn d'aquest projecte, Urbs#1/Dies de Dansa, en què van filmar
diferents persones ballant pel carrer, i també acosta als espectadors primers plans del que està passant
dalt l'escenari.

La coreògrafa Àngels Margarit. Jordi García
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