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Mascarell, 
satisfet 
amb l’Any 
Espriu

EL PERIÓDICO 
BARCELONA

El conseller Ferran Mascarell i el 
comissari de l’Any Espriu, Xavier 
Bru de Sala, van donar per tanca·
da ahir la commemoració amb la 
«màxima satisfacció» pels seus re·
sultats. Segons Mascarell, l’Any 
Espriu ha posat «en el lloc que 
correspon de la consciència col·
lectiva» Espriu en les seves tres fa·
cetes, les de la «llengua, la litera·
tura i la catalanitat».
 Segons un primer balanç, han 
participat en un total de 779 acti·
vitats 1.377.826 persones, encara 
que, d’aquestes, 943.000 corres·
ponen als visitants del Museu del 
Barça que han passat per la peti·
ta exposició que se li ha dedicat. 
Les vendes de llibres d’Espriu han 
passat de 4.308 el 2012 a 21.681 el 
2013. Les activitats de la Conselle·
ria de Cultura (sense comptar les 
d’ens autònoms i altres adminis·
tracions) han tingut un pressu·
post de 933.468 euros, que han 
estat coberts a parts iguals amb 
fons del departament i de patro·
cinadors. H

LLETRES

MARTA CERVERA
BARCELONA 

–Està a punt de celebrar els 30 anys 
de la companyia. Motiu sobrat per 
estar satisfeta.
–Sí, i més sempre que pugui regalar·
me un muntatge com Capricis. El pa·
ís ens ho ha posat molt difícil però 
com que ningú sap què passarà i les 
coses sempre poden anar a pitjor, es·
tic contenta d’haver·me entestat a ti·
rar endavant aquesta obra.

–Treballar amb 12 ballarins és un pla-
er, però també un repte.
–Ha sigut una experiència molt bo·
nica en la qual tots hem fet un gran 
esforç. I m’ha obligat a treballar 
d’una altra manera. Cada capritx de 
Paganini és breu i m’ha permès tre·

Torna al Mercat amb ‘Capricis’ una ambi-
ciosa obra per a 12 ballarins que inter-
preten en clau abstracta la virtuosa músi-
ca de Paganini. Només avui i demà.

Àngels Margarit
Coreògrafa i ballarina

EN 3 MINUTS

  

«Avui dia la resistència 
i el rigor són bàsics»

ballar adaptant·me al calendari dels 
ballarins perquè hi ha solos, duos, 
trios, quintets, conjunts... Com que 
molts estan fora, dissenyar el calen·
dari de treball ha sigut un autèntic 
sudoku.

–Un gran esforç.
–Però ha estat interessant. He après 
molt. A més, la part bona de Capricis 

és que és una creació modular i és 
fàcil oferir·ne extractes. S’adapta a 
espais tan interessants com un mu·
seu. Ho vam fer al Macba i va funcio·
nar molt bé.

–S’ha guardat una peça per a vostè 
en l’espectacle. ¿Per què? 
–Em venia de gust expressar a través 
del meu cos aquesta polifonia musi·

cal. En la peça que ballo jugo amb to·
tes aquelles veus que portem a dins 
a través del meu cos. 

–I el luxe de comptar amb Kai Gleus-
teen, concertino del Liceu.
–La interpretació de Kai li dóna un 
punt fresc i viu. Em permet anar can·
viant coses, deixar·la oberta. 
 
–¿Serà molt diferent la versió que 
prepara amb la companyia Danza 
Contemporánea de Cuba?
–És que Capricis no es pot exportar 
tal qual perquè està dissenyada per 
treure el màxim de cada un dels in·
tèrprets i les habilitats de cada balla·
rí són diferents. Això sí, l’escriptura 
serà única, modulable i modelable. 
Això no canviarà.

–¿Com porta la crisi?
–Segueixo lluitant. Per sort tinc pro·
jectes però, en aquests moments di·
fícils, avui dia la resistència i el rigor 
són bàsics. No tot s’hi val, no es pot 
maltractar la gent.

–¿Com valora el premi que vostè i 
Thomas Hauert han obtingut a Suïs-
sa per From B to B? 
–Més enllà del reconeixement hi 
ha un premi en metàl·lic que ens ha 
anat molt bé. Per a mi és un reconei·
xement. Hi ha artistes que s’ajunten 
però fan el que saben. Thomas i jo no 
compartim aquesta idea. Vam deci·
dir exposar·nos per explorar i buscar 
coses noves. 

–¿Projectes? 
–Reposar Origami, també al Mercat. 
Em fa molta il·lusió. H
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