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Elsbons
desitjos

José Agustín Goytisolo va es-
criure Quiero todo esto. Un dia,
quanvasentircoml’actorMario
Gas el recitava, Rosa Badia es va
enamorardel poema.Desde lla-
vors, Tot és Comèdia, el progra-
maque ella dirigeix i condueix a
laSerCatalunya, inclouunasec-
cióenquèpersonatgesconeguts
fan la seva llista de desitjos. Ara,
publicat per Angle Editorial, el
llibre Vull tot això recull setan-
ta-nou d’aquelles versions. An-
tonioMuñozMolina, Emili Tei-
xidor,NúriaEspert,RosaRegàs,
Màrius Carol i Muriel Casals
són algunes de les persones que
s’hi han definit a través del que
volien. L’editora Rosa Rey asse-
gura que no hi ha un llibre com
aquest en tot el món, i calcula
que jasen’hanvenutunsdosmil
exemplars. Els beneficis van
destinats a la campanya “Cap
nen sense joguina”, que la nit de
Reis vinent faràmig segle, i que,
com cada any, dedicarà els di-

ners recaptats a la compradere-
galsperauns12.000nenshospi-
talitzats o en situació de vulne-
rabilitat.
Aquesta setmana, alguns dels

participants van presentar el lli-
brealCasinodel’AliançadelPo-
blenou, després d’unes paraules
d’agraïment del seu president,
ManelGrau, i del capdeprogra-
mes de la SerCatalunya,Marçal
Sarrats. La primera a parlar fou
Vicky Peña, que vol que la soli-
daritat siguicontagiosa i canviar
el lemade laRevolucióFrancesa
pelde “llibertat, solidaritat i res-
ponsabilitat”. “Vull que, a tots
aquellsqueabusendelsnens, els
caigui lapella tires,entrinenco-
ma i punt”, va afegir. El flamant
premi Ondas Juan Carlos Orte-
ga hi arribà amb el seu fill Ulis-
ses. El que vol ell és que ningú,
mai més, faci servir la paraula
“subnormal”comainsult.El seu
llocpreferitdelmónéselmenja-
dor de casa seva.
L’autoraAliciaGiménezBart-

lett vol “escriure una novel·la
collonuda”, la millor que hagi
escrit mai. Explica que la seva
cussa Irma l’acompanya sempre
que escriu, i quan va fer la seva
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La coreògrafa Àngels Margarit
(Terrassa, Vallès Occidental,
1960), fundadora i directora de la
companyia Mudances, serà l’en-
carregada de dirigir elMercat de
les Flors durant els pròxims qua-
tre anys. A Margarit, que substi-
tueix en el càrrec Francesc Casa-
desús, la notícia la va sorprendre
ahirpràcticamentsobre l’escena-
ridelMercat,onaquestsdiespre-
sentaBackÀbac,unacreaciópera
tots els públics amb la qual afe-
geix un nou encert a la seva con-

solidada trajectòriaprofessional.
L’elecciódelaballarinaicoreò-

grafacatalanamitjançantuncon-
curs internacional haestat acolli-
da amb entusiasme per part del
sector, que valora la seva feina de
mésde30anys, lasevaintel·ligèn-
cia i sobretot el seu compromís
amb la dansa. Margarit ha estat
escollida per unprojecte del qual
manté un cautelós silenci, però
que donarà a conèixer ben aviat
enunexercicide“transparència”
que considera necessari. “És un
totunrepte iesticmolt il·lusiona-
da”, manifestava ahir al cap de
poc de conèixer la resolució del

jurat. “Emvemolt de gust inver-
tir el coneixement acumulat en
un projecte en què crec per a un
centre com el Mercat, que a més
es troba en un granmoment grà-
cies a la gran tasca de Francesc
Casadesús”.
Ballarina, coreògrafa i pedago-

ga,pertanyalaprimerageneració
deballarinsdecontemporanisor-
gida a Barcelona als anys vuitan-
ta. Va fundar companyia pròpia,
Mudances, el 1985 i és una de les
responsables que la dansa catala-
nasesituésalmapa internacional
gràcies,entred’altres,acreacions
com Solo para una habitación de
hotel, Tèrbola, Atzavara o Co-
rol·la, mereixedors d’importants
premis. Valenta i reivindicativa
–no ha deixat de lluitar mai per
millorar la situaciódel sector–, té
també experiència en la gestió
com a directora durant cinc anys
de TEnsdansa (Festival Interna-
cionaldedansadeTerrassa).
“Comença una nova etapa en

què cal obrir nous camins per la
creaciópròpiaielsartistes,trobar
noves maneres i fórmules de su-
port, sense que això signifiqui re-
nunciar a lapresènciade ladansa
internacional”, conclou.
Elcomitèdevaloració, integrat

per representants i tècnics de
l’administració,hadisposatd’una
comissió d’assessors integrada
perEvaMartínez, programadora
artística del Sadler’s Wells de
Londres; Maria José Cifuentes,
directora artística de NAU de
Santiago deXile;MargaridaTro-
guet, ex-directora artística de
l’Escorxador; la coreògrafa i ba-
llarina independent Montse Co-
lomer; eldirectorde l’Auditoride
SantCugat, JosepTugues, i el co-
reògrafPereFaura.!

La coreògrafa catalana
ÀngelsMargarit dirigirà
elMercat de les Flors

ROS RIBAS

ÀngelsMargarithaestatescollidamitjançantconcurs internacional
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MÁS DE 2 MILLONES
DE ESPECTADORES EN FRANCIA

Nº 1 DE TAQUILLA DURANTE 3 SEMANASMATHILDE

SEIGNER
JOSIANE

BALASKO
ALEXANDRA

LAMY

UNA PELÍCULA DEÉRIC LAVAINE

VUELTA A CASA
DE MI MADRE

CONSULTAR CARTELERA

“UNA DOSIS DE EMOCIÓN, REFLEXIÓN Y
MUCHO HUMOR PARA ENAMORAR A

PADRES E HIJOS”
ALLOCINE

“JOSIANE BALASKO PERFECTA

EN SU ROL DE MADRAZA VIKINGA”
CINEMANÍA

“UN TEMA DE ACTUALIDAD RETRATADO

CON PRECISIÓN Y HUMOR”
FEMME ACTUELLE


