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Olga Pericet (Còrdova, 1975) torna al 
Mercat de les Flors amb un especta-
cle que ha marcat un abans i un des-
prés en la seva carrera: Pisadas. Fin y 
principio de una mujer. «Amb aquest 
espectacle alguna cosa es va alli-
berar en mi. El vaig estrenar el 2014 i 
va ser un salt important. Ara que l’he 
recuperat, m’adono de tot el que va 
suposar. La meva consciència va 
canviar arran d’aquesta creació i el 
meu moviment també», assegura la 
bailaora i coreògrafa, un referent del 
flamenc contemporani.
 Aquest treball s’inspira en les 
celebracions ancestrals, en la tra-
dició, per incidir en la necessitat 
d’estar per sobre d’ella. «Mostra un 
imaginari ampli i màgic. He aga-
fat l’essència dels ritus pels quals 
hem de passar tots, com el naixe-
ment, els casaments, els batejos i 
la mort, per parlar de la transfor-
mació del destí». Recrea un món 
«femení i feminista» on la protago-
nista que ella interpreta agafa les 
regnes de la seva vida. «És una do-
na que lluita per fer el que ella vol i 

no el que la societat li imposa fins a 
aconseguir el seu alliberament i dei-
xar la seva pròpia trepitjada». En re-
alitat és una història universal i un 
cant a la llibertat.
 «El missatge es pot extrapolar a 
molts paisatges. Un ha de poder de-
cidir sobre la seva vida, el seu des-
tí, i lluitar per ell per transformar-se 

MARTA CERVERA
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Pericet, flamenc lliure
La ‘bailaora’ cordovesa es reivindica amb ‘Pisadas’, un aclamat 
espectacle «femení i feminista» que ha portat per mig món

ment va estar al City Center de No-
va York– torna Barcelona, on tota 
aquesta aventura va començar. «Ve-
nir al Mercat és com tancar el cer-
cle, cosa que m’encanta perquè és 
una figura molt folklòrica i molt ritu-
al, cosa que combina amb l’especta-
cle». A més a més, considera impor-
tant portar el seu missatge al Mercat 
en aquests moments. «Li tinc molt 
d’afecte a Barcelona i serà supere-
mocionant».
 El flamenc travessa un moment 
d’esplendor, ple d’artistes sense por i 
un públic nou. «Està captant una jo-
ventut que el tenia estereotipat i s’ha 
adonat de la seva enorme evolució. 
Ara espero que no es quedi amb una 
determinada marca de flamenc per-
què existeixen molts corrents. No és 
que hi hagi dos estils, és que són mol-
tes les formes i és tan interessant el 
seu desenvolupament que val la pe-
na conèixer en tota la seva ampli-
tud». Encara que a Espanya la visió 
d’aquest art també està canviant, no-
ta que a l’estranger el tracte és, ge-
neralment, diferent. «A l’estranger 
tracten el flamenc com una dansa de 
primera perquè és un art i una cultura 

en el que desitja. La humanitat no es 
conformarà mai amb els límits que 
imposa el sistema, ja siguin marcats 
per les arrels, per la bellesa o pel sis-
tema econòmic». El bailaor Juan Car-
los Lérida i la cantaora Herminia Bor-
ja actuaran al Mercat de les Flors 
com artistes convidats.
 Ara Pericet està de gira amb di-
versos espectacles. Després de pre-
sentar Pisadas a mig món –recent-

CITA AL MERCAT DE LES FLORS

«El gènere està 
captant una
joventut que el
tenia estereotipat i 
ha vist l’evolució»

33 A l’escenari 8 Olga Pericet, a ‘Pisadas. Fin y principio de una mujer’. 
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El trobador indignat
3Alberto San Juan presenta ‘España ingobernable’ i recupera ‘Autorretrato’

M. C.
BARCELONA

A
lberto San Juan presenta al 
Teatre Romea España in-
gobernable. A més a més, 
avui i demà farà doblet 

amb Autorretrato de un joven capitalista 
español. Dues obres escrites, dirigides 
i interpretades per ell mateix que 
analitzen la història espanyola re-
cent amb molta ironia i dades. Totes 
dues expliquen en part per què es-
tem com estem a través d’un relat 
més personal a Autorretrato i més soci-
al a España ingobernable.  
 En aquest últim, que porta per 
primera vegada a Barcelona, narra 
la història oficial de les conquistes 
democràtiques des de la Segona Re-
pública. «Ens l’han explicat com una 
història de consensos institucionals, 
excloent les mobilitzacions i lluites 
populars que han donat lloc a aques-
tes conquistes democràtiques», afir-
ma. En escena l’acompanya un des-
tacat músic i compositor, el guitar-
rista Fernando Egozcue. «La música 
forma part de la narració perquè, so-
bretot, tenim el repte de conjurar dos 
enemics. El primer, l’avorriment. Un 
espectacle ha d’entretenir, emocio-

nar i fins i tot apassionar. El segon, 
dir a la gent què ha de pensar. No pre-
tenc adoctrinar a ningú, sinó com-
partir les meves inquietuds. M’inte-
ressa qüestionar els discursos amb 
els quals massivament ens bombar-
degen. Però no vull oferir una veritat 
alternativa tancada».  
 L’espectacle es compon de materi-
als molt diversos: text propi, poemes, 

cançons, notícies de premsa d’ahir i 
avui, discursos oficials… I inclou po-
emes d’Albert Pla, Federico García 
Lorca, Luis Cernuda i Miguel Hernán-
dez, entre altres. 

UNA BARCELONA DIFERENT / La Barcelona 
que ha vist ara ha canviat molt des de 
la seva última visita, el març passat, 
amb Masacre al Lliure. «Avui hi ha un 

nivell d’energia altíssim a Barcelona. 
El conflicte social a Espanya es loca-
litza ara a Catalunya. Per a mi els pols 
d’aquest problema no són Mariano 
Rajoy i Carles Puigdemont, sinó un 
sistema de privilegis al qual podem 
referir-nos com a règim del 78 i un 
impuls popular que reclama el dret a 
decidir sobre qualsevol qüestió. I sen-
se límit, ja sigui la independència ter-
ritorial, l’economia o el grau de parti-
cipació directa en la democràcia», de-
talla.
 Des que va deixar el grup Animala-
rio i va deixar de fer pel·lícules, San 
Juan s’ha reinventat com a actor de 
teatre amb una línia de treball molt 
combativa. No obstant, li agradaria 
poder realitzar altres tipus de papers. 
«Trobo molt a faltar fer un Txékhov o 
un text que no parli de fets i persones 
reals de la nostra història contempo-
rània. Però des de fa 10 anys, el plane-
ta, no només el nostre país, està en un 
canvi de cicle històric. I com que em 
sento molt concernit com a habitant 
d’aquesta comunitat, hi participo a 
la meva manera. Però trobo a faltar, 
per exemple, actuar en una comèdia 
meravellosa que no em plantegi cap 
gran dilema». H

DOBLET AL TEATRE ROMEA

33 Alberto San Juan (dreta) i Fernando Egozcue.
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de primera. Per això hi ha més afi·
cionats».
 Augura un gran futur al flamenc 
per la varietat i personalitat de di-
ferents creadors sense por d’explo-
rar, amb la tradició no com a límit 
sinó com al·licient per buscar nous 
camins. I no el preocupa la compe-
tència. La seva por principal és una 
altra: «Tinc por de perdre aquella il·
lusió que m’ha portat fins aquí i ocu·
par un lloc per dret. Temo acomo·
dar·me. Per això vull poder ser fe·
liç amb el que tinc i intentar anar a 
més com a creadora, sense donar·
me mai per vençuda».

Suport a Àlex Rigola

La bailaora i coreògrafa lamenta la 
dimissió d’Àlex Rigola, «un feno·
men», al front dels Teatros del Ca-
nal, dependents de la Comunitat de 
Madrid, on governa el PP. El direc-
tor català la va presentar arran de 
l’atac de la Guàrdia Civil a gent in-
defensa l’1-O. «Ha demostrat ser un 
home íntegre. Un ha de ser conse·
qüent. Estic a favor que les perso·
nes facin el que senten que han de 
fer. D’això parla Pisadas, de la ne·
cessitat de deixar la teva emprem·
ta en allò que un valora i creu». Però 
també lamenta la pèrdua de Rigola. 
«Em sap greu que se’n vagi perquè 
estava fent un bon plantejament i 
tot just havia arribat al càrrec. Ara 
veurem créixer el seu projecte però 
sense ell. És una llàstima, però l’en·
tenc perquè és molt honest». H 


