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Les associacions 
poden ser lobbies de 

pressió, però amb una 
mirada global. Han 
de ser més incisives 

en situacions que són 
molt greus.

Fa un any va aterrar al 
Mercat de les Flors com a 
directora. Una de les bal-
larines i coreògrafes més 
reconegudes de la dansa 
contemporània catalana, 
Àngels Margarit va tenir 

la seva primera experièn-
cia com a programadora 
amb Tensdansa. Ara, al 

capdavant de la casa de la 
dansa, treballa per de-
splegar un projecte que 
vol respondre a certes 

problemàtiques del sector. 

El titular del teu projecte és La 
Casa dels artistes. Què significa 
dins del projecte global? 
El Mercat de les Flors continuarà 
sent la Casa de la Dansa, però 
per a mi és important establir una 
complicitat amb els artistes. Tractar 
la creació contemporània de 
vegades no només és programar 
espectacles, sinó que és entendre 
millor els artistes. En el meu 
projecte plantejava constel·lacions 
d’artistes, que poden ser d’un 
artista o de varis, amb els que fas 
una curadoria compartida per 
presentar el focus sobre el seu o 
els seus treballs. Busquem més 
complicitat amb l’artista. Ens 
interessa saber quins són els seus 
projectes a llarg termini i com el 
podem acompanyar, no es tracta 
només de programar les seves 
obres. 

Què implica programar especta-
cles? 
Hi ha tant de mediació com de 
programació i penso que és bastant 
comú en totes les programacions 
més o menys contemporànies. La 
paraula agradar la trobo molt su-
perficial. Evidentment t’identifiques 
i t’interessen més unes coses 
que unes altres. Però a mi el que 
m’agrada de programar és tractar 
de connectar la diversitat. Des d’un 
teatre s’ha de mitjançar. Evident-
ment sempre hi ha una selecció 
de mirada, perquè sempre hi ha 
treballs que et semblen més valuo-
sos que d’altres. Però, per a mi, 
això no ha d’anar lligat a l’estètic i 
al gust personal, sinó al reconeixe-
ment del rigor que té una obra. 
Programar també és posar en con-
text una obra perquè funcioni.

Un punt important del teu pro-
jecte com a directora del Mer-
cat és la mirada al territori. La 
Producció Nacional de Dansa ha 
estat satisfactòria?
La PND és una eina que ha ser-
vit per treballar amb el territori i 
cohesionar grups que a partir d’ara 

estaran en contacte. És una opor-
tunitat perquè això no s’aturi, és un 
gran pas endavant que cinc teatres 
es posin d’acord per fer una gira 
amb un artista. Per una banda, fa 
que la producció sigui més assequi-
ble, i per l’altra es genera un diàleg 
que moltes vegades en el nostre 
país s’ha interromput si no tens un 
públic regular. Ara s’ha d’aprofitar 
l’impuls d’aquesta iniciativa. Anem 
cosint i fent xarxa, perquè els pro-
jectes s’arrelen quan la gent se’ls fa 
propis. 

Quin paper han de tenir i com 
han de treballar associacions 
com l’APdC des del teu punt de 
vista?
El paper de les associacions sem-
pre és canviant, com totes aquelles 
organitzacions que s’instauren per 
mitjançar. Han de ser molt mòbils 
i s’han de replantejar, ja que en un 
moment determinat calen unes 
coses i i més endavant unes altres. 
Una mateixa associació, quan és 
molt àmplia, no pot realment abor-
dar-ho tot; això l’obliga a col·locar-
se en una posició que és massa 
neutra i no acaba de funcionar. Per 
tant, és bo que n’hi hagi més d’una 
si hi ha interessos diferents. Poden 
ser lobbies de pressió, però alhora 
amb una mirada global. Crec que 
de vegades han de ser més inci-
sives en situacions que són molt 
greus, com per exemple el sistema 
administratiu i la manera amb la 
qual es realitzen les subvencions, 
que és molt negatiu. Es fan de cara 
a l’administració, de cara al control 
i això desgasta molt. De vegades hi 
ha lluites molt grans d’SGAE amb 
els autors. Trobo perillós que les 
associacions estiguin a prop dels 
llocs de poder, perquè han de tenir 
llibertat. Són la manera que tenim 
d’articular-nos. Desenvolupen un 
paper molt important en el pla 
integral, fan una feina magnífica. 
Malauradament hi ha poc personal 
que hi treballa, però això és culpa 
nostra, dels socis; Ens hi hauríem 
d’involucrar més.

Per Clàudia 
Brufau


