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Teatre

No són cap luxe, més aviat una 
obligació. “L’haurien de veure 
tots els violinistes que s’hagin 
d’enfrontar a la partitura”, deia 
Kai Gleusteen –concertino del 
Liceu i col·laborador especial de 
la peça– a Àngels Margarit, 
després de l’assaig de Capricis. 
Amb aquesta obra homònima de 
Paganini és el primer cop que la 
coreògrafa s’enfronta 
voluntàriament a una partitura 
preexistent, en lloc de fer-se-la a 
mida. El resultat és un cant a la 
vida i a la resistència.

“Capricis vol ser un 
divertiment –explica Margarit– 
amb trossets dramàtics, 
intrigants, minimalistes, 
romàntics... com bombonets 
tots diferents”. Té una 
estructura modular i escalable 
“perquè no abaixaré el rigor ni la 
professionalitat per anar allà on 
calgui”. De moment ja s’ha 
presentat a l’amfiteatre del Grec 
i a l’interior de les sales del 
MACBA, amb una allau de 
públic.

En aquests Capricis hi ha una 
mena de retorn a la voluntat de 
construir llenguatge com hi 
havia a la germinal Kolbebasar 
(1988) però des d’una 
contemporaneïtat absoluta. 
“Aquí les pautes no són en la 
forma sinó en la partitura 
musical, en l’estructura i el 
pensament”.

També l’arquitectura és un 
referent que torna un cop i un 
altre amb Margarit. “Per mi la 
música és espai. Escoltant la 
música de Paganini 
interpretada per un sol violí, hi 
veia moviments per a 24 
ballarins!”. Al final, encara que 

molts més participaren dels 
laboratoris on es va gestar la 
peça, a escena només en són 
dotze, que no són pocs. A 
penes queden companyies que 
puguin tenir un conjunt així. 
Però la diferència és que els 
ballarins de Capricis no són un 
conjunt homogeni, i encara 
multipliquen la diversitat a 
cada nou Caprici, transformant-
se igual com ho fa la música 
que, sobre un mateix timbre, és 
capaç de teixir ambients de 
sonoritats totalment 
contràries.

“Paganini creava polifonies 
extraordinàries amb un sol 
violí. I jo he jugat al mateix: 
crear converses, dividir i 
multiplicar. Per mi, l’estrella no 
és el violinista, sinó la música i 
la dansa que m’acosta a 
aquesta música”. També per a 
no violinistes, aquests Capricis 
són quasi una obligació.

‘Capricis’ és al Mercat de les 
Flors del dv. 28 al dg. 2

L’haurien de 
veure tots els 
violinistes que 
s’enfronten a la 
partitura

Dansa Coordina  
Andreu Gomila

agomila@timeout.cat 
@andgomila

LA HISTÒRIA

KOLKEBASAR 
Es tracta del segon espectacle 

de Margarit i la seva companyia 
Mudances, estrenat el 1987 i 

recuperat fa quatre anys. Inspirat 
en l’escultor George Kolbe, és 
potser el germen de Capricis.

CARTOGRAFIES
És potser el projecte més ambiciós 
que ha tirat endavant Margarit en 
els últims temps, ja que implica la 
col·laboració amb altres coreògrafs 
i artistes, cosa que implica deixar 

de ser pur per compartir.

ORIGAMI
Creat el 2002, és el primer 

espectacle de Mudances per a 
públic jove. El podrem tornar a 
veure al Mercat de les Flors a 

mitjans de març. Un xou visual que 
us encisarà.

Una capsa de bombons
Àngels Margarit converteix els ‘Capricis’ de Paganini en una 
col·lecció de sorpreses. Per Bàrbara Raubert
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