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La coreografia d’‘El somriure’ inclou la presència de vídeos, textos i música electrònica

La coreògrafa de la companyia Mudances compon un nou espectacle amb textos de Rafael Argullol i Paul Auster

‘El somriure’, segon passeig pels
laberints d’Àngels Margarit

Marta Monedero
BARCELONA

Si a ‘Peces menti-
deres’ Àngels
Margarit feia la
seva primera in-
cursió en solitari
pel món dels la-
berints, a ‘El
somriure’ els
aborda en col-
lectivitat i amb
una nova mirada.

Acompanyant-se
amb música de Joan
Saura, Àngels Mar-
garit dirigeix aquest
laberíntic passeig ti-
tulat El somriure que
porten a terme sis
ballarins. Una core-
ografia en què Mar-

garit utilitza fragments d’o-
bres dels escriptors Rafael Ar-
gullol i Paul Auster. D’ells n’a-
gafa pensaments com ara que
“el moviment no és només una
funció corporal, sinó una ex-
tensió de la ment”, una de les
idees elaborades per l’autor
nord-americà.

Si a Peces mentideres Margarit
hi inseria elements biogràfics,
aquí no. “Hi ha moltes mane-
res d’aproximar-se a un ma-
teix tema i jo trigo bastant a
esgotar-les”. Per ella, el labe-

rint és, abans que res, “un lloc
en què és fàcil entrar-hi i difí-
cil de sortir-ne, i si aquest la-
berint té un centre, aquest és
el desig de l’home de superar
la seva condició humana i re-
conquerir la condició divina”.
Per això, un dels objectius que
amaga El somriure és reflexio-
nar sobre l’“artificialitat del
que és el temps i l’espai”.

En realitat, Margarit no se
sent excessivament atreta pels
laberints. “No m’agraden espe-
cialment, el que és interessant
és que et posen en situacions de
les quals no pots sortir, una
cosa que passa cada dia”.

Per la coreògrafa, el signifi-
cat del títol de l’espectacle
respon al fet que el somriure
“és el signe inequívoc i inter-
nacional del que és la compli-
citat, que també és el que ne-
cessiten les persones per sortir
d’un laberint”. Aquesta vega-
da, la coreògrafa nascuda a
Terrassa no balla en el seu es-
pectacle perquè la incomoda
ballar i dirigir alhora. No li
agrada “la complicació de
compaginar les dues coses en
un espectacle d’aquestes di-
mensions”, en què es barreja
la música electrònica, imatges
de vídeo, els textos i la coreo-

grafia. Margarit dirigeix Ene-
ko Alcaraz, Vera Bilbija, Nerea
Egurrola, Isabel López, Joan
Palau i Guillermo Weickert,
un elenc de ballarins de la se-
va companyia Mudances i
d’altres amb els quals col·la-
bora per primera vegada. Amb
tots ells ha explorat camins
diferents dels que havia re-
corregut fins ara. “Un llen-
guatge diferent”, que ja es
deixava entreveure a Peces
mentideres.
.........................................................
‘El somriure’
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Lluís Soler, Àngels Poch, Òscar Muñoz i Jordi Banacolocha

T E A T R E

‘Enric IV’

El pes de la
paraula

Francesc Massip

‘Enric IV’, de Luigi Pirandello. Traducció:

Carlota Subirós. Intèrprets: Lluís Soler,
Àngels Poch, Jordi Banacolocha, Ramon
Vila, Màrcia Cisteró, Armand Villén, Òscar
Muñoz, Enric Serra, Josep Mota, Dani
Klamburg, Anna Pujol. Direcció: Oriol
Broggi. Villarroel, 6 de juny.

Darrerament assistim a una soterrada reivindi-
cació de les companyies estables a través de la
pràctica d’equips que mantenen idèntic reparti-
ment i direcció. És el cas d’Oriol Broggi i el con-
junt d’actors que el Grec passat van oferir un in-
teressant Tartuf de Molière i que ara repeteixen
amb aquest Pirandello.

Un Enric IV que és pur teatre d’idees inscrit en la
gran operació pirandelliana de desempallegar-se
de les trampes del naturalisme trenades a l’entorn

de la identificació il·lusionística entre l’actor i el
seu personatge. Aquí la trama argumental plan-
teja la presumpta bogeria d’un amant despitat
que d’ençà d’un accident durant una mascarada
de carnaval es creu i actua com el personatge de
què anava disfressat: l’emperador medieval Enric
IV. Una superposició de personalitat que de fet és
una farsa acuradament representada i mantingu-

da per tal que el malencònic
enamorat ho aprofiti per
acomplir els seus objectius i
revenjes.

Lluís Soler encarna aquest
foll que ho fa veure per tal de
protegir el seu món paral·lel
en llibertat fins que el tràgic
desenllaç el reclourà per sem-
pre als confins de la malaltia i
l’obligarà a perpetuar la doble
imatge de la seva pròpia ficció.
És un text difícil, com tot el
teatre de Pirandello, que re-
quereix una direcció que il·lu-
mini les situacions, que ar-
renqui espurnes dels especio-
sos diàlegs, que insufli apa-
rença escènica al pensament
de l’autor. Però Broggi s’ha
cregut que tot es pot dirigir
igual: Pirandello no és tan

agraït com Molière, i el director ha caigut de
quatre grapes abatut pel pes de la paraula del
dramaturg italià. Tot i la competència dels actors,
no s’aconsegueix en cap moment fer respirar tea-
tralment el discurs pirandellià sinó que es con-
verteix en un discurs llepissós i monòton, engan-
xat com una calcomania al paviment de l’escena,
sense cap possibilitat d’arrencar el vol.

Crítica contra la
intolerància en el cicle
sobre Buenos Aires
Dins del cicle que el Grec
dedica aquest any a
Buenos Aires, la Sala
Beckett estrena aquesta
nit Kleines Helnwein,
opera prima de Rodrigo
Malmsten inspirada en
l’estètica del pintor
austríac Gottfried
Helnwein, autor d’obres
que denuncien una
societat fosca i hipòcrita.
Aquesta visió del món ha
servit de punt de partida a
Malmsten per escriure un
text fragmentari, no
realista, en què
l’espectador adverteix
“com la protagonista que
és una víctima es
converteix en botxí”. En
aquest muntatge, l’actriu
Belén Blanco, de 25 anys,
encarna una dona-nena
d’aspecte androgin, que
s’ocupa d’organitzar els
seus ninots en una mena
de ritual macabre que
anirà revelant algunes
dades del seu infern
personal.
Les inquietants melodies
de Mariano Durand i
Marcelo Vignolo,
executades en viu,
acompanyen l’actriu en els
seus moviments, igual que
la projecció de les obres
del pintor austríac.
Aquesta obra forma part
d’una trilogia en què
Malmsten vol denunciar
les conseqüències que
pateixen les noves
generacions quan han de
créixer en “una societat
marcada per la violència i
l’autoritarisme”.


