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Quan es van conèixer fa sis anys, 
convidats a l’entrega dels premis 
Nijinsky a Mònaco, María Pagés i 
Sidi Larbi Cherkaoui van quedar 
instantàniament enamorats l’un de 
l’altre, del seu art i de la seva manera 
de fer tan planera en un context 
artístic sovint més estirat del que 
caldria. I després d’algunes trobades 
més com aquella, per pura 
coincidència al voltant del món, van 
decidir buscar un moment i un espai 
exclusivament per a ells i treballar 
plegats en un espectacle que l’any 
passat ja va deixar bocabadats els 
assistents al Teatre Grec: Dunas. 
Ara tornen tres dies al Liceu per als 
qui no van poder veure’ls 
aleshores o per als qui volen 
repetir d’aquest plat càlid i 
dolç.

María Pagés és una 
de les flamenques més 

potents d’avui, amb caràcter, les 
idees clares i sense prejudicis. A 
Dunas hi aporta la força personal 
que ha trencat en més d’una ocasió 
els supòsits del ball flamenc i, sense 
gaires escarafalls, l’ha fet presentar-
se com una precursora de la fusió 
rítmica i artística dins el ball 
andalús. La contribució principal de 
Sidi Larbi Cherkaoui es troba en la 
plasticitat contemporània de l’obra. 
Fill de pare marroquí i mare belga, 
ha viscut el mestissatge en carn 
pròpia des de ben petit i ha après a 
conjugar la seva formació en les 
millors escoles i companyies 
europees –com els Ballets C de la B, 
on va ser coreògraf  durant deu 
anys– amb la tradició africana 
que corria per les 
seves venes.

Encara que aparentment no es 
vegin gaires punts d’intersecció 
entre la carrera plena d’èxits 
d’aquests dos grans creadors, el 
picant de l’una i la melositat de l’altre 
s’han unit a la perfecció a Dunas. 
Ben entès, el que buscaven tots dos 
treballant plegats era entrar en un 
univers aliè al seu per finalment 
ampliar el propi, amb la finalitat de 
traspassar les fronteres 
suposadament inamovibles del seu 
estil per demostrar que la tradició 
també pot ser emancipada.

I aquesta és la idea que recorre 
tota l’obra: la recerca de la llibertat i 
de l’amor, on el desert fa de pont. En 
la imatge d’una extensió càlida i 

sense obstacles, suaument 
canviant però 

sempre 

acollidora, es troba un flamenc 
relaxat que s’ajuda de la plasticitat 
dels tuls i de les ombres per créixer 
en figures noves, i una dansa 
contemporània que juga amb els 
compassos gitanos i amb la 
percussió corporal. Fugint de 
qualsevol malentès, de tensions de 

poder o de veritats mig velades, els 
dos intèrprets acaben trobant-se, 
emmirallant-se, com si fos el viatge a 
l’interior d’un mateix.
Diuen que Dunas ha sorgit de 
l’admiració mútua i de les ganes de 
sentir-se lliures de fer qualsevol cosa 

nova. I per a aquests viatges, res 
millor que una bona 

companyia. Aquí la tenen.

‘Dunas’. Gran Teatre del 
Liceu. Del 3 al 5 

d’agost.

Un desert és l’espai de 
llibertat on es troben la 
bailaora María Pagés i el 
ballarí Sidi Larbi Cherkaoui. 
Per Bàrbara Raubert

El picant de l’una i 
la melositat de 
l’altre s’han unit a 
la perfecció
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