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Fent honor al nom de la seva 
companyia, però sobretot 
recollint algunes vivències 
personals recents, la Cia. 
Mudances - Àngels Margarit 
descriu un paisatge de transició 
irrevocable en la seva darrera 
obra, Next, que ara es presenta al 
SAT! de Sant Andreu. Com el 
d’una fulla que es desprèn de 
l’arbre, o la transició de la vida a 
la mort, Next marca un pas 
endavant.

Aquesta peça que fou 
estrenada al Festival Noves 
Tendències de Terrassa l’any 
passat però encara no s’havia 
pogut veure a Barcelona, és un 
treball d’exploració en un 
moment molt delicat: tant per 
l’entorn general, submergit en 
una crisi sistèmica que fa que, 
després de quasi 30 anys, aquesta 
companyia continuï lluitant amb 
més victòries fora de casa que 
dins; com personalment, en ple 
comiat a un amic i col·laborador 
molt especial. Joan Saura (1954-

2012) va ser un músic 
extraordinari, figura de 
referència en el camp de la música 
improvisada, electrònica i 
experimental, i estimadíssim en 
el sector de la dansa, on havia 
col·laborat fins els seus darrers 
dies, quan Next estava gestant-se.

La banda sonora de 
l’espectacle començava a prendre 
forma amb sonoritats d’algunes 
peces anteriors, com Órbitas y 
derivas, que havien creat Saura i 
Margarit per a la Compañía 
Nacional de Danza, quan la 
malaltia va passar a primer pla. 
Músic i coreògrafa van decidir 
demanar al percussionista 
Krishoo Montieux, amb qui ja 
havien treballat a Urbs (2004), 
que prengués el relleu musical de 
la peça bo i assimilant la feina 
feta fins al moment. Aquest 
artista, que va passar del jazz al 
funk francès dels FFF i finalment 
s’ha instal·lat en l’electrònica 
experimental, també és un 
habitual dels escenaris de dansa i 

no li va costar gaire portar el 
llegat de Saura a la seva riba 
particular.

Per tot això, les mans són les 
protagonistes de la peça, tant 
metafòricament, com en la 
recerca física dirigida per 
Margarit a partir de les habilitats 
dels tres intèrprets de la peça, 
Lourdes Solà, Isabel López i 
Koldo Arostegui. La mà pot ser 
un punt de suport continuat o 
també la frontissa per a una 
inflexió en un canvi necessari.

Després hi ha la música de 
Chavela Vargas, que ens va 
deixar només un parell de mesos 
abans que Saura, i la seva 
Llorona. Aquesta cançó d’amor 
on passa del xiuxiueig al plor 
sense a penes notar-ho, està 
reinterpretada pels instruments 
de Krishoo Montieux, però el seu 
“¿Quieres que te quiera más? Si ya 
te he dado la vida, qué más 
quieres, quieres más” ja diu tot el 
que havia de dir. 

Next va néixer amb una 
pèrdua, i a partir de l’austeritat i 
la senzillesa va créixer en 
profunditat. Però no és un 
espectacle trist, defensa la 
coreògrafa, sinó un paisatge de 
transició fet amb molta 
delicadesa.  

NEXT
SAT!. Ds. 26 i dg. 27

Una mudança més
Àngels Margarit fa un pas endavant al SAT! 
amb ‘Next’, una peça sobre les mans i les 
habilitats dels ballarins. Per Bàrbara Raubert

Dansa
Coordina Andreu Gomila 
agomila@timeout.cat

TOTA LA CARTELLERA
a www.timeout.cat

objetiu de comunicar a l’ espectador la 
vigència i el valor d’aquest gènere.  

Dansa
Antic Teatre 
(Verdaguer i Callís, 12). T. 93 315 23 
54 . www.anticteatre.com.  

(!) Escena Simultània Amb 
Liliana Tasso, Laura Figueiras, Luz 
Lassalle, Margherita Bergamo, Tuixén 
Benet,Ivana Miño. De dj. a ds., 21 h. 
Dg., 20 h. 6 €. Del 21 al 24 de febrer. 

Viatge analògico-virtual de dos 
grups de noies, que es comuniquen a 
través de vídeo conferències, dialoguen 
amb la mirada, el moviment, la música i 
la paraula. La distància provoca errors 
i malentesos, però desperta ganes de 
conèixer l’altre. 

(!) Liminal GR: 4 bodes i un 
Liminal Amb Elisabet Roselló Roman. 
Dt. 21 h. 8 €. Només 26 de febrer. 

Tres perspectives diferents sobre les 
noces amb un enfocament orientalista 
alhora que contemporani. 

Mercat de les Flors 
(Lleida, 59). T. 93 426 18 75. www.
mercatflors.cat.  

(!) Érection de Pierre Rigal. Ds.,  
18 h. De 14 a 16,5 €. Només ds. 23. 

A ‘Érection’, un home, estirat a terra, 
narra la llarga història del seu pas 
d’una posició ajupida a una posició 
erecta. Un home sol, estirat, dins d’un 
rectangle verd elèctric on l’espai i el 
temps són indefinits. 

(!) Press de Pierre Rigal. Dc. i dj., 
20.30 h. De 18,5 a 22 €. Només 20 i 21 
de febrer. 

Tragèdia coreogràfica o la inquietant 
estranyesa de l’ordinari. ‘Press’ aborda 
la imatge de l’home modern en la seva 
immensa banalitat i alhora en la seva 
enigmàtica complexitat sonora. 

(!) Proximity de Garry Stewart. 
Dir: Garry Stewart. Dv. i ds., 22.30 h. 
De 24 a 28 €. Només 22 i 23 de febrer. 

Un reflex de la ubiqüitat de l’ús de la 
càmera a la cultura contemporània, un 
exercici amb el que desestabilitzar el 
marc des del que rutinàriament 
participem de la percepció. 

GRATIS (!) Rembinhutur de Mr. 
Frogg i Erre que Erre Danza. De dc. a 
dv., 19 h. Ds., 17 h. Del 20 al 23 de 
febrer. 

Experiència immersiva a través d’un 
vídeodansa interactiu, on el públic 
podrà explorar l’escena escollint i 
buscant els seus propis angles de visió 
per gaudir de la coreografia. 

(!) Secció irregular: Vicente 
Vázquez i Usue Arrieta & Jordi 
Galí Dc., 20.30 h. De 6 a 12 €. Només 
dimecres 27 de febrer. 

Nova sessió irregular i doble al 
Mercat de les Flors amb un programa 
format per els bascos Vicente Vázquez i 
Usue Arrieta i per Jordi Galí. 

Sat! Sant Andreu Teatre 
(Neopàtria, 54). T. 93 345 79 30. www.
bcn.cat/santandreuteatre. 

(!) Next d’Àngels Margarit. Amb 
Isabel López, Koldo Arostegui, Lourdes 
Solà. Dv. i ds., 21 h. Dg., 18 h. 15 €. Del 
22 al 24 de febrer. 

Vegeu obertura a la pàg. 61. 

Ara no sentiu la música de l’espectacle: això només es pot fer al SAT!.
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