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María Pagés, bailaora curiosa i in-
quieta, i Sidi Larbi Cherkaoui, acla-
mat coreògraf de dansa contempo-
rània que disfruta submergint-se 
en altres mons, estan a punt de es-
trenar el seu primer projecte con-
junt: Dunas. El muntatge s’estre-
narà molt lluny, a Singapur, el 23 
d’octubre, però la seva presentació 
a Europa serà al Festival Tempora-
da Alta de Girona, el 27 i 28 del ma-
teix mes, on els dos creadors ja fa 
setmanes que ho estan preparant 
tot. L’espectacle serà una merave-
lla segons el que s’ha pogut veure 
en un dels assajos, ple d’entrega, 
passió i també suor. 
 Els artistes aconsegueixen con-
vertir el  desert que separa els seus 
mons en un lloc de trobada on tot 
flueix naturalment, amb una pro-
posta d’una simplicitat aparent a 
la qual només s’ha pogut arribar 
després d’hores de treball intens. 
La química entre tots dos és enor-
me. S’entenen amb tan sols mi-
rar-se. «És com si conegués María 
d’una altra vida», assegura Sidi Lar-
bi Cherkaoui. 
 A Dunas ballen plegats bona part 
del temps, a vegades fins i tot en-
ganxats com si fossin un únic cos, 
per trenar un tendre diàleg d’abra-
çades. En altres escenes el ballarí 
segueix María Pagés, i passa pel seu 
particular tamís els moviments de 
braços i mans flamencs. La bailaora 
es comunica amb el coreògraf –bel-
ga, de pare marroquí– en anglès, 
encara que ell diu que l’entén per-
fectament quan li parla en caste-
llà. «L’espectacle es basa en la trans-
formació. És fascinant comprovar 
com un moviment flamenc, amb 

un o dos canvis, passa a ser contem-
porani», apunta Sidi Larbi Cherka-
oui en francès mentre ho demostra 
amb un gest.
 «Dunas parla del desert i de la trans-
formació. També han aflorat altres 
coses, com l’amor i les nostres cultu-
res, l’espanyola i la marroquina, que 
és la meva. I apareix la nostra història 
comuna, de les guerres entre Espa-
nya i el Marroc», explica el coreògraf. 
Per a ell, aquesta no és una aventura 
només amb el flamenc. «El que en re-
alitat volia era treballar amb María», 
confessa qui abans ha experimentat 
amb altres formes de moviment en 
espectacles amb el coreògraf d’ori-
gen indi Akram Khan i amb els mon-
jos  shaolin.

 Tots dos es van conèixer a Mònaco 
fa cinc anys. El destí els va fer coinci-
dir després a Mèxic, Madrid i la Xi-
na, fins que van arribar a Girona dis-
posats a donar forma a les idees que 
havien sorgit en les seves trobades. 
Pagés ha ensenyat al ballarí a talo-
nejar. «He hagut d’aprendre a ballar 
amb sabates», admet, satisfet amb 
l’experiència. «Jo les meves no me 
les trec», assegura ella. «Encara no», 
diu fent broma ell, pensant potser 
en una nova experiència.
 Dunas també recalarà a Sant 
Cugat (dia 30) i al Festival de Otoño 
de Madrid. H

María Pagés i Sidi Larbi Cherkaoui uneixen 
a ‘Dunas’ flamenc i dansa contemporània
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dos mons
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33 Una parella amb química  8 Un moment de l’assaig, a Girona, del muntatge Dunas, amb Sidi Larbi Cherkaoui (esquerra) i María Pagés.
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