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Recomanem...
TEATRE Bernhard
per B. C.

À
ngels Margarit i Cesc Ge-
labert, dos pesos pesants
de la nostra dansa

contemporània, presenten
aquest cap de setmana els seus
treballs en diferents espais escè-
nics. Àngels Margarit torna al
Mercat de les Flors amb Capri-
cis, l’últim treball per a la seva
companyia, Mudances, que en
la passada edició del Festival
Grec es va convertir en un dels
espectacles més aplaudits. Amb
mestria i coratge, Margarit ha
creat una magnífica peça sobre
la música dels 24 capricis de Pa-
ganini, considerada una de les
tècnicamentmés complexes per
a violí. En un espai escènic nu,
12 ballarins vestits de blanc van
traduint a través dels seus cos-
sos expressius la complexa i rica
partitura, i aconsegueixen que
la riquesa musical coincideixi
amb la gestual.

Margarit ha sabut capejar la
crisi i treballa a ple rendiment,
“no parem: tenim moltes funci-
ons; d’una banda, estic remun-
tant Origami, l’espectacle per a
tots els públics que vaig crear el
2002 i que estarà al Mercat al
març, dins de la programació
Dan Dan Dansa, i després ini-
ciem una gira per Espanya”. Pel
que fa a Capricis, afirma: “Al
Mercat presentem lamateixa co-

reografia que es va veure al
Grec, encara que n’he fet una
versió reduïda per a un altre ti-
pus d’espais escènics, com els
museus”. A més, Margarit té
nombroses funcions a l’estran-
ger de Be to Be, el duo que inter-
preta al costat de Thomas
Hauert. “No podré començar a
pensar en un nou espectacle
fins d’aquí un any imig”, afirma.

L’originalitat en la dansa ve
aquests dies de la mà de Cesc
Gelabert, que en una única fun-
ció, que ha batejat com un “as-
saig comentat”, presenta al Tea-
tre Monumental de Mataró La
cova de pedra del cel, un especta-

cle nascut de la seva trobada
amb la coreògrafa japonesa
Chieko Kojima, a qui va co-
nèixer al Japó el 2010. “És una
peça intensa en què vam ballar
ambmúsica en directe. En esce-
na hi ha Borja Ramos, que inter-
preta al piano la partitura que
ha compost per a aquest espec-
tacle, i també el percussionista
Yuta Kato, que toca el taiko,

una mena de tambor que Chie-
ko també manipula durant l’es-
pectacle”. La compenetració ha
estat fàcil: “Pertanyem a dues
cultures molt diferents, però
amb el mateix desig de desapa-
rèixer a l’interior de la dansa”,
diu Gelabert. “Ella és una artis-
ta que conrea el kagura, una an-
tiga cerimònia teatral japonesa
amb dansa i música, que es re-
presenta a principis d’any en
molts pobles i en la qual es de-
mana als déus longevitat i ferti-
litat, afirma Gelavert. A La co-
va, Chieko, vestida amb bells
quimonos, mostrarà formes
d’aquest tipus de dansa tradicio-
nal executada amb unamentali-
tatmolt lliure, mentre que Gela-
bert ballarà un solo inspirat en

una dansa tradicional valencia-
na anomenada algemesí, que es
representa a les festes de la Ma-
re de Déu de la Salut. “Estic
molt satisfet de la feina amb
aquests artistes, ha estat una
col·laboració molt enriquidora,
el tema econòmic marcarà que
La cova es balli en altres escena-
ris”, conclou Gelabert.

Dos grans
‘capricis’ en dansa

Divendres 28
Totó La Momposina. La gran
dama de la música colombiana
de la costa del Carib. Festa de
la percussió i de la música
popular. Apolo, 20.30 hores (25
euros).

Kiko Amat. Los Urogallos.
Una baralla: primer l’escriptor
Kiko Amat xerrarà sobre les
seves experiències d’extraradi, i
després, concert amb Urogallos.
Heliogàbal, 21 hores (5 euros).

Fundación Tony Manero. Els
grans del funk local protagonit-
zen una festa de disfresses amb

música negra. Marula Café, 21.30
hores (10 euros).

Forest Sword. Electrònica de
darrera fornada amb un projecte
amb dos discos al mercat, en
què es fa un tomb pel dub, el
pop i el techno. Vestíbul
CaixaForum. 22 hores (6 euros).

Dissabte 1
Ornitofest. Singular festival que
proposa la col·laboració de
bandes que presten músics per
formar projectes per una nit,
com els Manel i Egon Soda.
Teatro El Latino. 20 hores (des
de 12 euros).

Burning. Clàssics entre els
clàssics, actius i veterans, aliens a
la nostàlgia, Burning tenen un
llegat que encara és present.
Bikini. 20 hores (18 euros).

Oso Leone i Boreals. Dos pro-
jectes de present i de futur. Els
primers, autors d’un dels millors
discos del 2013; els segons,
debutants que presenten el seu
reconegut Antípodas. Apolo.
20.15 hores (15 euros).

Dimarts 4
Ferrán Palau. El cantant d’Ani-
mic presenta el seu treball en
solitari L’aigua del rierol,

acompanyat per Pau Vallvé i
Jordi Matas. Folk i pop d’allò
més pausat i fràgil. Sala Beckett.
21.30 hores (10 i 12 euros).

Dimecres 5
Rosario. La cantant que patenta
el tronío arriba per presentar el
seu darrer treball. El temps
passa, ella es manté igual. Palau.
21 hores (18 i 54 euros).

Obrint Pas. Els valencians s’aco-
miaden del públic barceloní
abans de l’anunciada retirada
temporal i indefinida amb un
recital acústic. L’Auditori. 5 i 6.
21 hores (15 euros).

MÚSICA Skrillex
per L. H.

CAPRICIS
Cía Mudances. Mercat de les Flors
(Barcelona), del 28 de febrer al 2
demarç, 20.30 h (diumenge, 18 h).

LA COVA DE PEDRA DEL CEL
Cesc Gelabert i Chieko Kojima.
Teatre Monumental (Mataró),
28 de febrer, 20 hores.

Margarit i Gelabert
presenten els seus
últims treballs aquest
cap de setmana

Gelabert i Chieko, a l’espectacle La cova de pedra del cel. / ros ribas

Concerts
MENTRE PARLEM
Enric Sòria
Publicacions Universitat
de València
312 pàgines. 20 euros

Skrillex: representant de l’electrò-
nica compulsiva que arriba des dels
Estats Units, barreja bastarda de
dubstep, electro house i hardcore.
El productor i discjòquei, presentat
en masses al Sónar, torna. I ho fa
per oferir actuacions en clubs de la
ciutat —ahir va actuar al Moog—,
tot apropant la seva figura a un dels
espais naturals de la música de ball:
la sala. Del gran al petit format per
afavorir el bon coneixement de les
habilitats d’una figura de masses.
Avui, Razzmatazz, 00.00 (25 euros).

Carmen del Val

EL TESTAMENT DE MARIA
Colm Tóibín
Amsterdam
120 pàgines. 14,90 euros

EL SOMRIURE DE MANDELA
John Carlin
La Campana
214 pàgines. 16 euros

Ningú millor
que l’autora
(professora de
literatura a la
Universitat de
Barcelona però
gran experta
en el gènere,
fins a l’extrem
de gestionar

un bloc sobre el tema) per encarre-
gar i recollir 12 relats policíacs (fins
a aventurar-se ella a afegir-ne un
de seu) de dones: Margarida Aritze-
ta, Teresa Solana, Mari Carme Ro-
ca, Núria Cadenes... El femicrime
en català també és possible!

ELLES TAMBÉ MATEN
Anna Maria Villalonga
Llibres del Delicte
210 pàgines. 13,95 euros

El que ha estat
considerat un
delsmillors dieta-
ris recents en
català reapareix
ara íntegre i revi-
sat. Fàcil: premi
Joanot Martorell
de Gandia 1990,
el llibre era de gè-

nere i d’un valencià desconegut a
Catalunya. Edicions 62 el publicà,
però escurçant-lo. La sensibilitat i la
finor en la dissecció sociopolítica i
cultural brillenmés i depassen a bas-
tament el marc (1979-1984). La pro-
va del nou de la bona literatura.

Tres personatges al límit. Dues
dones que rescaten el seu
germà filòsof del centre psi-
quiàtric de Steinhof per endur-
se’l a la casa familiar que han
heretat. Ritter, Dene, Voss,
l’últim títol de Thomas Bernhard,
que mostra personatges al límit
interpretats per Mercè Mana-
guerra, Teresa Vallicrosa i Emilià
Carilla, arriba al teatre de l’Akade-
mia (des d’avui fins al 5 de març).

“Vaig sentir-li dir
(ho vaig sentir i
vaig veure que al
seu voltant s’incli-
naven caps quan
ho deia) que era
el fill de Déu”. La
frase és deMaria,
la seva mare, ma-
ternal i humana,

tal com la dibuixa, comaprotagonis-
ta de la seva darrera novel·la, l’es-
criptor irlandès. Una nova delícia, fi-
nalista del Man Booker Prize i
traduïda perMaria Rosich, de l’autor
de Brooklyn.

Breu però luxo-
sa biografia
d’un dels dar-
rers grans lí-
ders mundials.
Converses per-
sonals amb ell,
e n t r e v i s t e s
amb els que
conformaven

el cercle proper al líder, el coneixe-
ment de qui des de 1989 escriu
sobre Sud-àfrica, i el fet que el seu
El factor humà sigui la base del film
Invictus justifiquen amb escreix la
imbatible competència de l’autor.
El traductor Xavier Pàmies arrodo-
neix la meravella.

Novetats


