
CORREU ELECTRÒNIC
estiu.diaridegirona@epi.es

Diari de Girona ■DIJouS, 16 DE JuLIoL DE 201520

«YO, CARMEN» La «bailaora» i coreògrafa María Pagès considera que la Carmen de Mérimée i Bizet és, en realitat, «un personatge masculí,
escrit per un home, amb música d’un altre senyor, en què la dona no parla». Per això, en el seu darrer projecte, «Yo, Carmen», procura donar
veu a totes les dones i demostrar que, malgrat les diferències culturals, totes tenen els mateixos desitjos. El 13 d’agost ho mostrarà a Peralada. 
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A la bailaora i coreògrafa María
Pagés mai no li va agradar la Car-
men de l'escriptor Prosper Méri-
mée i el compositor Georges Bizet.
Ara, en plena maduresa, aspira a
transcendir el mite de la dona fa-
tal amb el seu nou espectacle Yo,
Carmen, que arribarà a l'agost al
festival de Peralada. En una tro-
bada ahir amb periodistes a Bar-
celona, en què fins i tot es va mar-
car uns «tanguillos», Pagés va ex-
plicar que, per a ella, la Carmen
creada a finals del segle XIX és, en
realitat, «un personatge masculí,
escrit per un home, amb música
d'un altre senyor, en què la dona
no parla».

En canvi, el seu últim projecte,
estrenat a Valladolid, l'octubre de
l'any passat, li serveix per donar
veu a les dones i mostrar com, mal-
grat les diferències culturals i les
distàncies entre unes i altres, «a to-
tes les dones ens uneixen les ma-
teixes inquietuds i desitjos».

També remarca que Yo, Carmen
no explica la història de la dona
que mor a canvi de la llibertat, sinó
que parla de com senten i viuen les
dones, i postil·la que ha de quedar
clar que no presenta una versió de
la Carmen de Merimée.

Pagés reconeix que no ha estat
fins que ha entrat en l'etapa de la
maduresa que ha pogut donar
forma a aquest projecte «per apor-
tar el meu punt de vista, a partir de

Carmen, i després de molt temps
donant-li voltes».

Abans d'estrenar l'espectacle
va estar dos anys investigant i par-
lant amb un gran nombre de do-
nes, des d'una japonesa de Kyoto,
gens aliena al món de les geishes,
a la filla d'un activista aborigen
d'Austràlia, i una diva del teatre
moscovita, especialitzada en Txék-
hov, sense oblidar una refugiada
nigeriana.

Amb tot el que havia après i el
que totes elles li van explicar sobre
els seus desitjos, sentiments, o so-
bre la maternitat, ha construït una
«aventura genuïnament femeni-
na», de deu quadres, en què par-
ticipen vuit bailaores i bailaoras i
set músics en directe, flamencs i
clàssics. «Totes som Carmen», va
afirmar Pagés, contundent, i va afe-
gir que tampoc ningú ha de bus-
car en l'obra alguna cosa «que

vagi en contra de l'home, perquè
no n'hi ha». «El meu repte era
aconseguir desmitificar una cosa
que està molt arrelada en la so-
cietat», indica.

Els ventalls, una bossa, una es-
combra o els llibres són objectes
que tenen la seva importància en
el muntatge, tant a nivell estètic
com per reivindicar, en el cas dels
llibres, «la idea que l'educació ha
estat negada a les dones i d'aquí les

desigualtats que hi ha hagut».
Les dones de l'obra també prenen
la paraula, juguen i ballen al com-
pàs de seguiriyas, soleás, alegries,
i canten per tangos i tanguillos.

La partitura original de Bizet
apareix en alguns passatges, al
costat d'adaptacions de fragments
clàssics en altres claus i temes del
repertori musical popular, alhora
que hi ha música flamenca origi-
nal creada per Rubén Levanie-
gos. Inclou, d'una altra banda,
poemes d'escriptores de diferents
cultures i llocs, des de l'espanyo-
la María Zambrano a Akiko Yosa-
no, Marina Tsvestayeva, Margaret
Atwood, Cécile Kayirebwa, Forug
Farrojzad, Widdad Benmoussa,
la humorística Belén Reyes, Mar-
guerite Yourcenar i les seves Me-
mòries d'Adriano, o d'ella mateixa.

Després de mostrar el muntat-
ge a diferents punts del món, amb
molts aplaudiments en auditoris
japonesos o de Singapur, abillada
en algunes escenes amb un vestit
de color pell, el pròxim dia 13 d'a-
gost, María Pagés tornarà al festi-
val de Peralada, on ja va actuar l'a-
ny 2009 per estrenar a Catalunya
Yo, Carmen.
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«Totes les dones som Carmen»  
La «bailaora» i coreògrafa María Pagés portarà el seu espectacle «Yo, Carmen» a Peralada el proper mes d’agost  

La bailaora i coreògrafa María Pagés, ahir, a Barcelona. 
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Vol donar veu a les dones i
demostrar com, malgrat les
diferències culturals, totes
tenen els mateixos desitjos 

JOAN COMALAT

El paratge de Les Estunes de Porqueres va acollir dimarts el segon concert
de l’Estunart 2015. En aquesta ocasió, els assistents van poder gaudir de la
música de Margipan Man, Vic Molina, Adrià Plana, Jordi Vedunas i Pau
Figueres. Els dos propers concerts d’aquest cicle tindran lloc els dies 21 i 28
de juliol. 



Segon concert de l’Estunart a Porqueres 

El cinema a la fresca a la Ciuta-
della de Roses projectarà aquesta
nit la pel·lícula El Gran Hotel Bu-
dapest, darrer film de Wes Ande-
reson. Es tracta d’una bona opor-
tunitat per conèixer el món màgic
d’aquest director, amb un film que
té un repartiment de luxe encap-
çalat per Ralph Fiennes. 

L’inici de la sessió serà a les
deu de la nit, tot i que les portes s’o-
briran mitja hora abans. Els assis-
tents podran entrar menjar i be-
gudes al recinte, i es podran llogar
gandules per dos euros. El preu de
l’entrada és de 5 euros els adults i
tres els nens. 

ROSES | DdG

«El Gran Hotel
Budapest», al
cinema a la
fresca de Roses

L’Ajuntament de Forallac ha pro-
gramat tres nits de mapping a la
fresca a la façana del castell-palau
de Peratallada, els dies 17 i 24 de
juliol i el 13 d’agost a partir de dos
quarts de deu de la nit. Les pro-
jeccions aniran a càrrec de l’em-
presa gironina Lighthink Lab, que
l’any passat va guanyar la prime-
ra edició del Festival Internacional
de Mapping de Girona, en la ca-
tegoria oberta.

Amb aquesta iniciativa, l’Ajun-
tament vol oferir a veïns i visi-
tants una proposta innovadora,
que combini cultura i patrimoni
amb la creació contemporània i les

arts visuals. Segons la regidora de
Cultura i Turisme, Marta Chicot,  es
tracta de valors que encaixen amb
el model de municipi i de l’oferta
turística que volen potenciar. 

Els responsables de la projecció
audiovisual, Josep Font i Aleix
Gorgorió, han explicat que el mun-
tatge ha estat concebut específi-
cament per a la façana del castell
de Peratallada, i que inclou efec-
tes lumínics i sonors, a més d’un
gran espectacle de fums i llums. La
projecció té una durada d’uns
quatre minuts i mig i té com a fil
conductor els nuclis que formen el
municipi de Forallac, així com el
seu patrimoni cultural. 

FORALLAC | DdG

Peratallada oferirà tres
sesions de «mapping» a
la façana del castell-palau 


