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Àngels Margarit proposa un treball en solitari sobre el moviment

La coreògrafa i ballarina estrena ‘Solo por placer’ a la sala petita del Teatre Lliure mentre prepara ‘Urbs 2’ a Granollers

Àngels Margarit presenta
un solo basat en la poesia

Marta Porter
BARCELONA

L
a ballarina i
coreògrafa
Àngels Mar-
garit estrena

dijous a l’Espai Lliure
un solo basat en la
poesia i la lletra im-
presa en què poten-
cia el treball físic.

Mentre s’afanya a desmen-
tir els rumors que la situen
com a futura cap del Mercat
de les Flors, Àngels Margarit i
Àlex Rigola, director del Tea-
tre Lliure, avançaven ahir que
aquest solo és només “el prin-
cipi d’una col·laboració que
seguirà l’any que ve amb una
gran producció a la Sala Fabià
Puigserver”, segons la va pre-
sentar Rigola. “Sempre és d’a-
grair poder fer un espectacle
de gran format, amb pressu-
post per pagar els ballarins i
temps per assajar”, deia Mar-
garit alhora que confessava
que “des de l’any 2001 que no
he fet una gran coproducció i
va ser a l’estranger”.

Ara, però, presenta tot el
contrari, un solo titulat Solo
por placer, en què tan sols
comparteix escenari amb el
violoncel·lista Manuel M. del
Fresno, que ja ha treballat en
espectacles anteriors de la
companyia Mudances i que,
en aquest cas, “aporta aquest
component seriós, un so dra-
màtic i de major profunditat”.
Segons la ballarina, el títol ja
és prou explícit per entendre
que “si es balla és només per

plaer, perquè realment ens ho
posen molt difícil”. Assumit
això després de 27 anys de
professió, Margarit aposta per
fer “un espectacle minimalis-
ta, molt proper al públic, en
què cada solo esdevé un tre-
ball d’investigació”.

Així, si el seu anterior Peces
mentideres era un solo fresc,
juganer i ple de color, en
aquest Solo por placer, Margarit
s’endinsa per camins més in-
tel·lectuals. “És un assaig poè-
tic basat en tres fragments de
l’escriptor Georges Perec, en
què el fil conductor és el mo-
viment, la relació que hi ha
entre el fet de dibuixar, pen-
sar, la música i ballar”, explica
la coreògrafa. “Es tracta d’un
treball molt físic, de les dife-
rents maneres de construir el
llenguatge i crear moviment”.

‘Urbs 2’
Margarit, que l’estiu passat

va presentar també al Lliure un
treball sobre la gestualitat dels
moviments quotidians titulat
Urbs 1, en el qual va fer ballar
dues-centes persones no pro-
fessionals, prepara ara Urbs 2 a
Granollers. Per a aquest espec-
tacle, els dies 25, 26 i 27 d’abril
farà un càsting o “observació
urbana”, com l’anomena, per
seleccionar 30 persones entre
joves, vells i de mitjana edat i
de diferents orígens que no si-
guin ballarins.

Pendents del
Mercat

➤ Els professionals de la
dansa estan revolucionats
des que es va apuntar que el
Mercat de les Flors seria un
espai per a la dansa. Malgrat
que Generalitat i Ajunta-
ment encara no s’han pro-
nunciat, el d’Àngels Marga-
rit era un dels noms que so-
nava com a possible direc-
tora. “A mi no m’han pro-
posat res –va desmentir
ahir–, i tampoc sé què volen
fer amb el Mercat, si serà
només un escenari on hi
traslladaran L’Espai o un
centre de producció”. Amb
qui sí que s’ha parlat és amb
Toni Mira, que ha declinat
l’oferta per la impossibilitat
d’aportar-hi un projecte per-
sonal, i amb Maria Rovira, un
nom amb el qual la professió
no se sent gens identificada.

T E A T R E

‘Atemptats contra la seva vida’

Tempesta d’idees
Juan Carlos Olivares

‘Atemptats contra la seva vida’, de Martin Crimp.
Traducció: Víctor Muñoz i Calafell. Direcció: Juan C.
Martel Bayod. Escenografia i vestuari: Llúcia Bernet i

Ricard Prat i Coll. Il·luminació: Guillem Gelabert.
Intèrprets: Salva Artesero, Babou Cham, Mohamed el
Bouhali, Santi Monreal, Neus Umbert, Elisabet Vallès,
Ruth Vilar. Barcelona, Sala Beckett.

Dramatitzar el brain storming, la tempesta d’idees que l’ar-
got anglosaxó ha fixat en el nostre llenguatge. Això és el que
fa Martin Crimp a Atemptats contra la seva vida. Com un pot de
detergent, un nom es col·loca damunt la taula i comença a
crear-se una biografia al seu voltant. Anne –o Annie, Anya,
Anny– serà dona i serà cosa. Serà el que l’autor ha imaginat
en disset versions.

A primera vista, un exercici d’estil més, un experiment per
trencar la monotonia i la convenció de l’escriptura dramàtica.
Però Crimp utilitza aquesta tècnica per a dues coses: a) im-
plicar l’espectador en el joc, a la manera de Cortázar, con-
vertint-lo en coprotagonista de l’obra; i b) multiplicar el seu
discurs crític sobre el món que li ha tocat de viure.

Això que Crimp ha batejat com a Anne és en cadascuna de
les seves 17 encarnacions el principi d’una història, presen-
tada pel director gairebé sempre amb l’agilitat d’un nou

projecte cinematogràfic. Els intèrprets fan avançar la història
com uns guionistes desesperats per vendre la millor història
als productors. I en aquesta ansietat acaba atrapat l’especta-
dor, que participa en la gènesi d’un personatge constantment
reinventat i abandonat.

Crimp no deixa que Anne existeixi perquè per damunt d’a-
questa individualitat com a personatge hi ha la seva mirada
sobre el món. Anne pot ser Anya per traslladar al públic
l’horror d’una guerra propera. No s’ha d’oblidar que Atemptats
contra la seva vida es va estrenar el 1997, tot just acabada la
guerra de Bòsnia. Annie també és una artista contemporània
exposada a la reflexió crítica sobre la seva obra. Una abstrac-
ció de l’autor? Ni de bon tros. Crimp recull la polèmica del
mecenatge de Charles Saatchi i el premi Turner, i la seva
promoció d’un art contemporani xocant, afí a un actualitzat
freak-show.

La versió de Martel Bayod del text és un calidoscopi d’espais
i nivells interpretatius. Una opció del director, ja que Crimp
renuncia a acotar la posada en escena i fixar el nombre d’in-
tèrprets. El muntatge comença bé, amb una filera de seients
ocupada per una companyia que intenta situar-se en la ne-
bulosa de l’actor/no-actor. L’escenari neutre perfecte perquè
flueixin les temptatives de l’autor.

Una coherència que aviat es trenca amb la creació d’altres
espais més teatrals i un esforç innecessari per submergir els
actors en la creació de personatges laterals. Un excés d’artifici
dramàtic que va en contra de l’obra, llastada per un nivell
interpretatiu sense consolidar, sense la necessària seguretat
per fer-se invisible. Martel Bayod força l’empremta del direc-
tor, com la companyia força la seva necessitat de presentar-se
com a actors. Si Crimp crea una peça que trenca amb la tea-
tralitat, eliminant la convenció de la trama i del personatge,
se’ls podria demanar al director i als seus actors que fossin
fidels a aquesta ruptura.
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La música catalana del
segle XX en un cicle
Marta Porter
BARCELONA

El cicle Nous
Repertoris-Música XXI ofereix
en set concerts un recorregut
per la música de cambra
catalana del segle XX.
Organitzat pel Gremi
d’Editorials de Música de
Catalunya en col·laboració
amb Joventuts Musicals, el
cicle combina un repertori
poc habitual a les sales de
concerts i la interpretació
combinada de músics
professionals i estudiants de
grau superior.
Concretament, avui alguns
solistes de l’OBC inauguren el
cicle amb obres de Boliart,
Montsalvatge, Colomé,
Puértolas, Rodríguez Picó i
Turull. Els concerts següents,
que tindran lloc cada dimarts
(20.30) fins al 17 de maig a
l’Auditori de la SGAE, estaran
protagonitzats pel conjunt
Blyth Ensemble i per
estudiants de grau superior
de l’Esmuc, del Conservatori
del Liceu i de l’Escola de
Música de Barcelona, a més
d’un duo de saxofon i piano
amb Joan Martí (saxo) i Imma
Jorba (piano).
En aquestes set sessions,
s’interpretaran obres de
compositors catalans tan
diversos com Taverna-Bech,
Soler, Benguerel, Homs,
Brotons, Blancafort, Besses,
Guinovart, Cervelló,
Nin-Culmell, Sabatés i Fleta
Polo, entre mols altres.


