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Margarit 
dirigirà el 
Mercat de 
les Flors
3La llarga i reconeguda trajectòria de la 
coreògrafa avala el seu nomenament

EL PERIÓDICO
BARCELONA

L
a seva trajectòria en el sec-
tor de la dansa, així com la 
seva vinculació amb projec-
tes educatius i la seva expe-

riència en la gestió de festivals ava-
len la coreògrafa, ballarina i peda-
goga Àngels Margarit (Terrassa, 
Vallès Occidental, 1960) per ser la 
nova responsable del Mercat de les 
Flors. Així ho va decidir ahir el con-
sell general del consistori que re-
genta l’espai escènic 
després d’avaluar totes 
les candidatures pre-
sentades al concurs in-
ternacional convocat 
arran de la marxa de 
Francesc Casadesús, 
nomenat recentment 
responsable del Festi-
val Grec.
 La nova directora, 
membre de la primera 
generació de ballarins 
contemporanis sorgi-
da a principis de la dè-
cada dels 80 a l’Institut 
del Teatre, no és una 
desconeguda en la ins-
titució que ara capita-
nejarà, on ha presen-
tat nombroses de les se-
ves creacions i on ara 
té en cartell (fins al 15 
de gener) l’espectacle 
per a tots els públics 
Back Àbac, un joc en què 
uneix les matemàti-
ques, el moviment i la 
música de Bach. Al Mer-
cat de les Flors també 
va celebrar, el 2010, una àmplia re-
trospectiva de la seva obra arran del 
25è aniversari de Mudances, la com-
panyia que va crear el 1985, després 
d’un pas de cinc anys pel col·lectiu 
Heura. 

EN EL CIRCUIT INTERNACIONAL / El grup 
va ser pioner del ball per aquestes la-
tituds i també va ser el primer a rea-
litzar un espectacle de dansa conce-
but com una sola peça: Temps al Bi·
aix, l’any 1981. Ja amb companyia 
pròpia, des de les seves primeres co-
reografies, Mudances (1985), que va 

donar nom al grup, i Kolbebasar 
(1988), la creadora va aconseguir en-
trar en el circuit internacional, amb 
presència tant en la programació 
com en els festivals. Sempre amb es-
pectacles minimalistes però d’at-
mosferes sensuals en els quals inda-
ga sobre el moviment, l’espai i el 
llenguatge de la dansa. 
 Com a docent ha impartit nom-
brosos tallers i cursos a Europa i 
Amèrica; i va ser, entre el 2006 i el 
2007, directora del Conservatori Su-

canvis en L’espai escènic

perior de Dansa de l’Institut del Te-
atre. També compta en el seu haver 
la conceptualització i direcció del 
Tensdansa, el festival internacional 
de dansa de Terrassa, així com nom-
brosos reconeixements en forma de 
guardó, entre ells dos Premi Nacio-
nal de Dansa, el 1986 per Mudances i 
el 1999 per Tèrbola; el Premi Nacio-
nal d’Interpretació atorgat el 1991 
per l’obra Atzavara ; el Premi Ciutat 
de Barcelona d’Arts Escèniques de 
l’any 1993 guanyat gràcies a Corol·
la, i el Premio Nacional de Danza del 
2010. H
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