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Dues bailarines de l'Australian Dance Theatre, durant un moment de Proxirnity, a dait. A soma, el muntatge 
d'Angels Margarit Next, que es podrá veure al Mercat./ CHRIS HERZFELD 
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trics". Margarit continua: "Es 
una peça composta per solos, 
duos itrios que esté interpreta-
da per Isabel López, Koldo Aros-
tegui i Lourdes Solé, que explo-
ren la comunicació física entre 
les persones en una situació de 
partitura improvisada. Les 
mans deIs intérprets tenen un 
paperdecisiu a l'hora de relacio-
nar-se a través deIs seus cossos. 
La de cadascú d'ells es conver-
teix en una cina Tuna tecnolo- 

MAGIA Memorial Li-Chang 
per J. A. M. 

El mes de febrer, Badalona és la 
capital de la magia La ciutat cele-
bra cada any el memorial d'un 
deis mags més carismétics de ca-
sa nostra Joan Forns, més cone-
gut com Li-Chang. El teatre Zorri-
lla de la localitat acull els millors 
prestidigitador  del moment, vm-
guts d'arreu del món. La gala inter-
nacional de magia (22, 23 i 24 de 
febrer) comptaré amb mags 
d'excepció, com ara Mégic Sergio, 
Mago Félix, Cubic Act i Jammes 
Garibo. 

A quest cap de setinana la 
prograrnació de dansa 
presenta dues atractives 

propostes per als arnants del gé 
nere amb certa curiositat. La pri-
mera ve de la iné d'Angels Mar 
garit, que al costat de Cese Gela 
bert i Maria Muñoz són les tres 
icones de la dansa conternpo 
rénia al nostre país, i tarnbé cIa 
artistes amb més projecció inter-
nacional. La Margarit desernbar-
ca a l'Espai Dansat del Sant An-
dreu Teatre (SAI) per presentar 
el seu últirn espectacle, titulat 
Nexi, que baIla la seva cornpa 
nyia Mudances. t l'altra propos 
ta és l'esperada presentació a 
Barcelona de l'Australian Dance 
Theatre, que oferiré la seva obra 
Proximity en el marc de la 
programació del Festival IDN, 
lmatge Dansa i Nous Mitjans, 
que se celebra al Mercat de les 
Flors. 

Ángels Margarit, amb 
'Next', ¡ l'Australian 
Dance Theatre actuen 
a Barcelona 

Angels Margarit, als seus 52 
anys, és una dona que actual-
ment es troba en una situació 
contradictória: gaudeix de l'é-
xit internacional com a baIlari-
na i alhora lluita per la subsis-
téncia de la seva companyia en 
el seu propi país a causa de la 
crisi económica. "Ara mateix es-
tic ballant per Europa amb 
gran éxit el duo From B lo B, 
que interpreto al costat del ba-
llarí i coreógraf suís Thoman 
Hauert. Acabem d'actuar a 
França, a SuYssa i a Bélgica, en 
uns paYsos en qué la crisi no és 
tan perceptible com aquí, i la 
veritat és que tenim moltes ac-
tuacions", afirma la coreógrafa. 
"Aixó cm dóna forces per venir 
a Barcelona i seguir lluitant 
per tirar Mudances endavant", 
afegeixambcontundéncia la ba-
Ilarina, Premi Nacional de Dan-
sa 2010. 

"El que el públic veuré demé 
al Sant Andreu Teatre, és Next, 
una peça d'acord amb els 
temps que corren, molt austera 
quant a posada en escena peró 
amb un ball pur i íntim, marcat 
per una série de jocs geomé- 

COMPRAR 1 BEURE 
Delishop 

per Jessica Mauzo 

Les cuines de mig món s'han 
donat cita en un petit local al 
cor del barri de Sarrié. Oil de 
sésam tailandés, sardinetes en 
llauna de les ries gallegues o 
crestes xineses de porc són al-
gunes de les 2.000 referéncies 
que s'apleguen en els prestat-
ges de la nova franquicia de De-
lishop, una botiga gurmet catala-
na amb amplia trajectória en la 
restauració. 

La nova boutique d'alimenta-
ció recull més de 300 viandes de 

gia sofisticada en comunicació 
directa amb el cervell". L'actriu 
explica que el vídeo que ha creat 
Núria Font per a aquesta peça 
"mostra paisatges d'ombres, i 
aixó accentua més la intimitat 
de l'obra". 

Next es va estrenar en la pas-
sada edició del TNT, el Terrassa 
Noves Tendéncies, i ara és la pri-
mera vegada que viatja a Barce-
lona. "Em sento satisfeta d'a-
quest treball, perqué és molt fi- 

sic i poétic i cm venia de gust 
crear una cosa així", afirma l'au-
tora. 

La música de Next és original 
de Krishoo Monthieux i de loan 
Saura. Els bonics ulIs verds de la 
Margarit s'enfosqueixen en par-
lar del segon d'ells, recentment 
desaparegut. Amb Saura havia 
mantingut una collaboració ar-
tística de més de 20 anys. "Ha 
estat molt dura la seva pérdua, 
hem treballat durant molts anys  

colze amb colze, dl ha creat la 
música per a la majoria deIs es-
pectacles de Mudances". 

A Ncxl també ha escollit dues 
cançons de la cantant mexicana 
Chabela Vargas, La llorona i Ma-
corma, perqué aquesta coreogra-
fía, malgrat la seva austeritat i el 
seu ball geométric, diu, "té un 
fons molt sentimental". 

Margarit esté fi-lusionada 
amb el seu próxim projecte, es 
tracta de crear un espectacle 
per al festival Grec 2013. "Estic 
preparant una coreografía ba-
sada en Els 24 capricis de Paga-
nini. Es una obra musical que 
cm fascina perla seva estructu-
ra, estic seduYda per aquest pro-
jecte; a més, penso baIlar al-
guns deIs capricis", afirma la 
baIlarina. 

L'altra proposta per aquest 
cap de setmana és la que ofe-
reix l'Australian Dance Thea-
tre (AD'l), la companyia de dan-
sa contemporénia més impor-
tant d'aquest llunyé país. Els 
seus innovadors espectacles 
són reclamats arreu del món 
per l'originalitat, el color i el 
ball multidisciplinari. Garry 
Stewart, el seu director artístic 
durant els últiins 12 anys, té un 
peculiar estil coreogréfic, ja 
que exigeix als seus ballarins 
una gran destresa. A més de 
dominar la técnica contem-
porénia i la dansa cléssica, els 
ballarins de la comnpanyia re-
ben classes d'arts mnarcials, 
brcakdancc, ioga i gimnástica. 
El resultat és una fusió de for-
mes que converteix les seves 
coreografies en un ball únic i 
sorprenent, que destilla creati-
vitat per tots els seus porus i al 
qual se sumen efectes poten-
ciats per la fotografía, la robó-
tica i l'arquitectura. 

La peça que podremn veure al 
Mercat de les Flors aquest cap 
de setmnana es titula Proximity, i 
és un imnaginatiu diéleg entre la 
dansa i les imnatges de vídeo. Al 
llarg de l'espectacle els ballarins 
porten cémneres i filmen en direc-
te el seu enérgic ball. Després 
aquestes imnatges es manipulen i 
es projecten en una gran panta-
lla. Una infinitat de vistoses pro-
postes es conjuguen per provo-
car la imnaginació de l'especta-
dor i despertar el seu sentit de la 
fantasía. 

N EXT 
SAT, del 22 al 24 de febrer 
Barcelona 

PROXIMITY 
Mercat de les Flors, 22 i 23 de febrer 
Barcelona 

Austentat contemporánía 
Carmen del Val 
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