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H
a arribat el mo-
ment personal de
María Pagés. Por-
ta gairebé un
quart de segle lliu-

rada a la seva companyia i és hora
de permetre’s un solo amb el qual
psicoanalitzar-se en escena i rea-
litzar aquesta llargament anhela-
da recerca personal. La flamenca
l’ha titulat Escolta’m amb els ulls,
en al·lusió al poema de Sor Juana
Inés de la Cruz, i l’estrena aquest
dissabte a TemporadaAlta, el fes-
tival que l’hi ha coproduït. En ell
es recolza en aquesta aliada seva,
la poesia: de José Agustín Goyti-
solo a Fray Luis de León i d’Anto-
nio Machado a Ibn Arabi.
“El meu arrelament és laic, pe-

rò m’interessa el procés que se-
gueixen els místics en la recerca
deDéu... que en el meu cas és una
recerca cap a mi mateixa; aquest
desposseir-se de la coses i buscar
l’essència”, explica la bailaora,
que just ahir aconseguia contac-
tar amb la vídua de José Agustín
Goytisolo per obtenir el permís
per recitar versos de Palabras pa-
ra Julia.
La vida es bella, ya verás
como a pesar de los pesares
tendrás amigos, tendrás amor.
“És la primera vegada que reci-

to en escena i la veritat és que es-
tic aterrida, és tot un repte. Serà

un poema sense música, només
amb la música de la veu i el ritme
que em vaig donant amb els
peus... I és que en aquests versos
la paraula va per tangos”, afegeix,
visiblement fascinada.
La seva primera experiència ar-

tística amb la poesia va ser amb
José Saramago, amb la veu del

mateix poeta. Ara es tracta, diu,
de “treure aquesta veu pròpia
que està tancada al cervell quan
llegim poesia”. “És el flamenc el
que m’ha obert a la poesia, per-
què el flamenc és poesia, són ver-
sos populars, anònims, enriquits
per l’emoció de tantes goles que
els han cantat”. Per això no tem

llançar-se a adaptar Antonio Ma-
chado o Fray Luis de León.
“Adaptar la poesia al cante no

sempre és fàcil i no s’ha de for-
çar”, diu. Però al final els pals
te’ls dóna la mètrica. Sense anar
més lluny, el solo arrenca amb
¡Qué maravilla un jardín en medio
del fuego!, del murcià de l’edat

mitjana Abenarabi. Versos que
per Juan de Mairena –el cantaor
que acompanya Pagés juntament
amb Ana Ramón, el guitarra Ru-
bén Levaniegos, el violoncel Ser-
gio Menem, la percussió de Che-
ma Uriarte i les palmes de José
Barrios– arrenquen amb marti-
netes i acaben per cabal i liviana.
Els versos de Fray Luis, en canvi,

van per fandangos.... I després hi
ha poemes de Belén Reyes, i del
companydePagés, l’escriptor i his-
panista marroquí El Arbi El Harti,
que des de Dunas ve col·laborant.
Pagés ja havia indagat en ella

mateixa amb aquell Autoretrat
(2008) que Mikhaïl Baryshnikov
li va demanar per ballar-lo a No-
va York. Però les seves responsa-
bilitats envers la companyia no li
van permetre llavors optar pel so-
lo. Als 51 anys i amb –per fi– una
Carmen de gira, es permet desco-
brir-se. “LamevaCarmen no par-
la d’una heroïna sinó d’una dona
privadade la seva llibertat, coarta-
da en el seu desig femení, que jo
reivindico.c

María Pagés fotografiada a l’hotel Barceló, abans d’agafar el tren cap a Girona
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“La vídua de José
Agustín Goytisolo
m’ha donat permís per
recitar ‘Palabras para
Julia’; estic aterrida”

La flamenca balla versos deMachado o Fray Luis de León a ‘Escolta’m amb els ulls’, el solo que duu a Temporada Alta
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