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1 DE NOVEMBRE DEL 2019espectacles / cultura

deesiJ
a tenim programa doble 
familiar per a Halloween. 
M’és igual si és una tradi-

ció importada, si no fa tant no 
s’havia popularitzat aquí. Tant 
de bo de nena hagués vist els 
comerços adornats amb carbas-
ses. ¿Hi ha cap cosa més tendre 
que les fleques amb aranyes pe-
ludes vigilant els dònuts? Tant 
de bo els meus pares m’hagues-
sin disfressat de bruixa, o d’es-
quelet, per compensar el trau-
ma d’haver de vestir-me de cas-
tanyera a l’escola. I sobretot 
tant de bo haver passat la nit de 
cada 31 d’octubre desperta ve-
ient pel·lícules de por (el meu 

primer programa doble ja va 
ser en l’adolescència). Per això 
em molesta tant aquest gest 
ignorant i cínic de considerar 
Halloween un simple invent 
comercial. També per això 
m’enfado quan algú m’insi-
nua que si a casa ho celebrem 
amb els nens és més per mi 
que per ells. És per mi, és clar: 
he de recuperar el temps per-
dut. I potser m’excedeixo una 
mica amb els ornaments. Però 
sobretot és per ells. 

Celebrar Halloween amb els 
meus fills em sembla un gran 
pla perquè implica dues coses 
que considero realment valuo-

ses. Una, dedicar-li junts un 
vespre, fins i tot un cap de set-
mana, a la fantasia. Així, en 
brut, amb les seves històries de 
foguera, els seus escenaris im-
possibles i els seus monstres, 
sense haver de vigilar i mesu-
rar tota l’estona com es relaci-
onen el real i el fantàstic. Tenir 
aquesta opció en la infància 
em sembla una cosa bonica. 
Una altra cosa que adoro de 
Halloween és poder descobrir-
los el cine de terror, la meva 
debilitat més gran. Estic tran-
quil·la perquè, excepte si no els 
agraden (no sé si estic prepara-
da per a això), creixeran veient 

pel·lícules de por perquè és un 
gènere popular. Però no puc 
evitar sentir que faig una cosa 
important (almenys ho és per 
a mi) quan els introdueixo en 
el cine de terror. M’emociona 
triar les pel·lícules –pensant en 
l’edat que tenen i en les coses 
que els espanten–, endevinar 
quins monstres els cauran bé 
o calcular en quin moment fli-
paran o faran un salt. Segur 
que em passo d’ingènua i opti-
mista, però sento que fent això 
els dono certes eines per dis-
frutar de la fantasia i relacio-
nar-se tant amb el cine com 
amb el món. H

Els primers 
Halloween, 
els millors 
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ESTRENA AL MERCAT DE LES FLORS

Memòria de Carmen Amaya
3 Olga Pericet evoca el mite de La Capitana a ‘Un cuerpo infinito’

MARTA CERVERA 
BARCELONA

E
l mite de Carmen Ama-
ya (1913-1963) reapa-
reix al Mercat de les 
Flors, des d’avui i fins 

diumenge, convocat per la feti-
llera Olga Pericet en la seva evo-
cació de La Capitana, Un cuerpo in-
finito. És un espectacle de fla-
menc contemporani sorgit 
d’una profunda investigació de 
dos anys i d’un intens treball jun-
tament amb una constel·lació de 
col·laboradors com Roberto Fra-
tini, assessor dramatúrgic, Carlo-
ta Ferrer, directora escènica, i 
Marco Flores, director musical. 

«En aquesta obra acosto el fla-
menc a altres disciplines i con-
ceptes, però sempre jugant amb 
la tradició i l’avantguarda. No 
provocaré o trencaré res, però 
vull evolucionar i mostrar altres 
facetes sense sortir d’aquesta po-
ètica flamenca meva», diu aques-
ta inquieta bailaora i coreògrafa 
cordovesa, Premi Nacional de 
Dansa 2018. «Ara que la dona s’es-
tà apoderant necessitava parlar 
d’aquesta artista a qui totes la 
bailaores admirem perquè va 
trencar motllos, va acabar amb la 
dictadura dels cànons del fla-
menc i va ser supersalvatge».  

La memòria de Carmen Ama-
ya amara una posada en escena 
que mostra diferents aspectes 
d’un univers inabastable amb 
una escenografia sòbria, fosca i 
buida que va poblant amb evo-
cadores imatges, moviments i 
una música molt especial. En 
aquesta recerca de nous camins 
creatius, Pericet ha involucrat 
en la seva obra un quartet vocal 
líric (Elvia i Elena Sánchez, Si-
món Drago i Mario Méndez) i 
un trompetista, Jorge Vistel, i 
un percussionista, Paco Vega, 

que s’uneixen a Antonia Gimé-
nez (guitarra), Inma La Carbone-
ra i Miguel Lavi (cant).  

Símbols, projeccions i una 
composició sonora en directe 
única sorgida de la comunió de 
música lírica, el flamenc i el 
jazz sumen i es combinen en un 
treball complex que ha permès 
a Pericet descobrir moltes coses, 
no només sobre Carmen Ama-
ya, sinó d’ella mateixa. «L’obra 
juga amb el mite de Carmen 

Amaya sense voler revelar gaire 
més sobre aquesta ambigüitat i 
ambivalència que l’envolta», 
afirma Fratini, que va ser pre-
sent sobretot en la primera fase 
de creació d’aquest espectacle 
tel·lúric, en què s’invoca l’espe-
rit d’una gran artista l’eco de la 
qual encara perviu. 

 
INABASTABLE / Un cuerpo infinito és 
un títol que fa referència a la im-
possibilitat d’incloure el mite 
Amaya. Pericet se submergeix en 
aquest univers per aprofundir 
en «el seu poder físic i humà». En 
el seu ball i en la seva persona. 
L’espectacle es nodreix tant de 
pals associats a Amaya, com el 
garrotín, com alguns trets icònics 
de la seva manera de ballar. 
 Més enllà del ball, també 

aprofundeix en les seves parau-
les. Pericet abona el muntatge 
amb detalls de la genial artista 
que ha anat descobrint durant 
el procés de creació, visitant 
llocs on va viure Amaya i par-
lant amb els que la van conèi-
xer. A partir d’aquí, pinta el seu 
propi retrat, un homenatge a la 
grandesa artística d’una bailao-
ra de petita estatura (en això 
ella i Pericet s’assemblen); i una 
aproximació a la seva faceta 
més personal i íntima: «Passo 
per moments superfísics en 
què el meu cos canvia de tem-
peratura, on la pulsació d’ella 
em porta a un lloc on jo no puc 
i on el silenci més absolut em 
deixa congelada. Hi ha vegades 
que durant l’espectacle no sé si 
puc continuar». H

33 Olga Pericet i el grup vocal que l’acompanya en la seva nova proposta, ‘Un cuerpo infinito’.

PACO VILLALTA

«Acosto el flamenc  
a altres disciplines  
 i conceptes jugant  
amb la tradició i 
l’avantguarda», afirma

DISTINCIÓ

La gallega 
Pilar Pallarés, 
Nacional  
de Poesía

EL PERIÓDICO 
BARCELONA

Pilar Pallarés (Culleredo, la Co-
runya, 1957), poeta d’expressió 
gallega, una de les quatre llen-
gües de l’Estat amb què es pot 
aconseguir el Premio Nacional 
de Poesía en la categoria de mi-
llor obra publicada, s’ha alçat 
amb el guardó de 2019 pel seu 
poemari Tempo fósil. Que Palla-
rés l’hagi aconseguit té una mi-
ca d’excepcional, ja que és la se-
gona autora (dona o home) que 
ho aconsegueix en gallec i la 
vuitena dona que el rep des 
que el 2003 es va distingir Julia 
Uceda, quan el premi creat el 
1977 sumava ja 27 edicions. És 
a dir, no hi va haver poetes do-
nes que el mereixessin al segle 
XX. El palmarès en català tam-
poc ha anat molt sobrat amb 
tan sols dos autors: Joan Vinyo-
li el 1985 per Passeig d’aniversari 
i Antònia Vicens per Tots el ca-
valls, l’any passat. Respecte al 
basc, el silenci més absolut. 
 
LUCIDESA I ESQUINÇAMENT / Segons 
el jurat Tempo fósil transmet 
«amb profunda saviesa i emo-
ció, a un temps lúcida i esquin-
çada, l’experiència de la pèrdua 
i de la destrucció del que s’ha 
viscut, del que ens configura, 
des d’una consciència del paisat-
ge com un cos viu». L’obra, que 
ha sabut connectar amb els lec-
tors més joves, ha sigut mereixe-
dora a més del premi de la Críti-
ca de poesia gallega de l’any pas-
sat. Llicenciada en Filologia Ga-
llega per la Universitat de San-
tiago de Compostel·la, l’autora 
treballa com a professora de lite-
ratura gallega. El Nacional de 
Poesía, concedit pel Ministeri de 
Cultura i Esport, està dotat amb 
20.000 euros. H
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