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María Pagés debuta a Catalunya amb un programa "antibel.licista" 

• La ballarina, Premio Nacional de Danza, dedica l'espectacle a Vázquez Montalbán

NÚRIA MARTORELL

La bailaora i coreògrafa sevillana María Pagés (Premio Nacional de Danza 2002) debutarà a Catalunya
amb un generós programa doble, Flamenco republic, de 50 minuts de durada, i Canciones, antes de
una guerra, de gairebé una hora, qualificada per la crítica de la Biennal de Sevilla celebrada recentment
com el gran èxit del festival. "Les circumstàncies m'han impedit actuar abans a Barcelona, així que
ara vinc a totes, amb tot el meu arsenal: amb el més representatiu de la meva companyia i el més
nou", explica l'artista, que a partir de demà i fins a final de mes s'instal.larà al Novedades. "El meu
requisit era aquest: fer tota una temporada i no només un parell de bolos".

Acostumada a enfrontar el flamenc amb altres arts i disciplines com la pintura (a La Tirana) o el
surrealisme (a El perro andaluz), Pagés recorre en el seu últim espectacle a la paraula per sustentar les
seves Canciones ballades. El seu objectiu és reflexionar i buscar l'essència del poble a través de les
Nanas de la cebolla que Serrat va cantar utilitzant els versos de Miguel Hernández, o les populars
Tatuaje de Concha Piquer, When the saints marchin in, de Louis Amstrong, i l'utòpic Imagine, de John
Lennon, mentre un mapamundi es projecta al fons de l'escenari.

MEMÒRIA SENTIMENTAL
Un repertori que Pagés defineix com "un cant antibel.licista; un himne a la tolerància i al diàleg", i
que dedica al desaparegut escriptor Manuel Vázquez Montalbán. "Va caure a les meves mans el seu
Cancionero popular del franquismo, una preciosa memòria sentimental espanyola, i vaig sentir,
igual que ell, la necessitat de reivindicar la cançó popular com a part de la cultura".

La coreògrafa explica que la convulsa situació del món la va portar a "manifestar amb el ball la
urgència d'apel.lar a les virtuts de l'ésser humà i de reclamar fórmules que evitin qualsevol
enfrontament". Una necessitat que amb la seva companyia expressa a través de les dues cares més
emotives del flamenc, "la més extravertida i la més intimista".

Abans de Canciones, antes de una guerra, Pagés recuperarà al teatre Novedades la peça Flamenco
republic, després de passejar-la per més de 100 països. "L'obra representa un país imaginari, regit
per la llei del flamenc, un art capaç d'unir cultures, races i religions sota un ressò comú",
subratlla.

La seva proclama republicana consisteix a alliberar el flamenc de qualsevol tòpic i mostrar-lo des d'una
òptica més contemporània, sense perdre les essències. La coreografia està de gira des del 10 de febrer
i li ha proporcionat una agenda pels cinc continents, obrint-li les portes del Joyce Theatre de Nova York,
considerat com la meca de la dansa contemporània.

Pagés va fundar la seva companyia el 1990 i va debutar amb Sol y sombra. Des d'aleshores, ha sabut
ampliar l'horitzó del flamenc, amb la seva original manera de moure's (més que ballar, esculpeix). A més
a més del Premio Nacional de Danza, va aconseguir el Nacional de Coreografía ADE 1996 i,
recentment, el Positano 2004 Leonide Massine, a Itàlia.
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