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D
ia 1 de setembre: encara que
enguany caigui en dissabte,
ja el tenim aquí. La data té

un component sinistre, malgrat
que en aquesta època de l’any la
natura comença a desplegar un
nombre considerable d’amenitats
de moment gratuïtes: tempestes
wagnerianes, cels de color porpra,
olor de bolets. Per a la immensa
majoria de la gent l’u de setembre
fa la funció de l’u de gener, que
només és un dia de ressaca, cane-

Feliç any nou

lons, salts d’esquí i fantasies aris-
tocràtiques vieneses on no co-
mença ni acaba ben bé res. L’any
comença tot just avui, no fa nou
mesos, i té alguna cosa de cop de
puny al nas que sabem que arri-
barà però que, inexplicablement,
ens neguem a acceptar. Probable-
ment les sensacions associades a
aquest dia fatídic tenen molt a
veure amb la manera anòmala
com entenem l’oci a les societats
occidentals. L’oci vacacional ha

esdevingut una etapa frenètica en
la qual es tracta de fer (de fer!?)
moltes coses. En cas contrari, ens
sentim uns dropos que perden el
temps. Tot plegat és un símptoma
preocupant d’alienació col·lectiva,
induït en part per la legió de ta-
rambanes que viuen de la “gestió
de l’oci” dels nens, les persones
grans i de qui convingui.

La paraula negoci vol dir, lite-
ralment, no oci (otium et neg-
otium, en llatí) i aquesta subtilesa

etimològica ens indica que hi ha
alguna cosa que no rutlla. Progra-
mar una oferta cultural immensa
en el si d’una societat que no dis-
posa realment de moments d’oci
(a tot estirar d’hores mortes, que
és una altra cosa) resulta absurd.
Aquest problema tan evident s’ig-
nora massa sovint, tot i constituir
l’origen directe de la majoria de
fracassos relacionats amb deter-
minades iniciatives culturals. Feliç
any nou, i a treballar.

Programar una
oferta cultural
immensa en una
societat sense
moments d’oci és
absurd

L’HoradelJazz
s’abocaenla
figuradeTete
Montoliu

ACN
BARCELONA

La plaça Rius i Taulet del bar-
celoní barri de Gràcia i diver-
sos clubs de la ciutat acolli-
ran de demà fins al 30 de se-
tembre el 17è Festival
L’Hora del Jazz-Memorial
Tete Montoliu. Enguany
Montoliu estarà més present
que mai al festival, ja que per
commemorar el desè aniver-
sari de la seva mort tots els
grups participants interpre-
taran una versió d’alguna de
les obres del compositor.
L’altra gran novetat d’aques-
ta edició és que, per primer
cop, el festival sortirà de Bar-
celona, ja que el concert de
cloenda, el 30 de setembre,
serà una actuació gratuïta a
la plaça Sant Joan de Vila-
franca del Penedès.

Des de la mort de Tete
Montoliu, fa deu anys, el Fes-
tival L’Hora del Jazz va afe-
gir el nom del compositor a
la seva pròpia denominació.
Per tant, no és estrany que
el certamen hagi volgut su-
mar-se als homenatges que
enguany està rebent el desa-
paregut pianista. La idea ini-
cial de l’Associació de Músics
de Jazz, impulsora del festi-
val, era organitzar un acte
central en la seva memòria,
però la manca de pressupost
va obligar a buscar una al-
ternativa.

Finalment, seran els ma-
teixos grups participants
els que retran homenatge al
mestre incorporant en els
seus respectius concerts
una versió d’alguna de les
obres de Montoliu. El presi-
dent de l’Associació de Mú-
sics de Jazz, Max Sunyer,
creu que d’aquesta manera
“la societat catalana perce-
brà que el jazz és una músi-
ca eterna i que se’n poden
fer moltes lectures”. El fes-
tival compta amb un pres-
supost d’uns 73.000 euros i
espera repetir l’èxit de pú-
blic d’altres anys. ■

“TotessomCarmen”
El Ballet Flamenco de Sara Baras estrena demà al Liceu una
‘Carmen’ més lliure i amb dret a triar, i amb Joan Valent a la batuta

Andreu Gomila
BARCELONA

Sara Baras diu que, des que
vacomençaraballar,sempre
havia desitjat fer Carmen,
“però no volia assemblar-me
a cap de les Carmen que
havia vist”, que no són po-
ques. I això és el que ha mi-
rat de portar a terme a l’hora
d’acarar-se al personatge po-
pularitzat per Georges Bizet
a finals del segle XIX, desen-
volupat de múltiples mane-
res des de llavors. Baras as-
segura que han convertit
aquesta figura que es refugia
entre bandits i traeix l’a-
mant en una dona d’avui, tot
posant-la “allà on es mereix”.

“Pensem que una dona té
dret a triar, que els seus sen-
timents estan per sobre de
qualsevolcosa”,afegeix laba-
llarina i coreògrafa andalusa,
que estrenarà demà al Liceu
aquesta versió moderna de
la història. L’acompanyarà el
seu Ballet Flamenco, que
comptarà amb dos ballarins
de luxe al costat de Baras,
Luis Ortega (Don José) i José
Serrano (El torero).

Joan Valent s’ha encarre-
gat de reconstruir la partitu-
ra i de l’original diu haver-ne
aprofitat l’Havanera, l’Inter-
ludio i el Paso a dos. “La
Sara sabia molt bé quina
Carmen volia, la seva pròpia
Carmen”, apunta el compo-
sitor i director en fer refe-
rència a les facilitats que ha
trobat a l’hora de reescriure
l’obra. La coreògrafa, de fet,
encara recorda com Antonio
Gades,cèlebreperhaverpro-
tagonitzat la versió cinema-
torgàfica de Carlos Saura, li
va dir que ella era Carmen.

“Totes tenim una Car-
men a dins. Avui n’hi ha

moltes”, assenyala Baras,
fent referència implícita-
ment a totes aquelles dones
que són maltractades. Per
això ha mirat d’actualitzar
el personatge, i Ortega de-
fensa l’opció de la coreògra-
fa dient que n’han “apuntat
altres matisos”, conscients
que és un caràcter molt po-
pular. “L’hem situada en un
punt diferent i hem obviat
totes aquelles escenes que
ja coneixem”, matisa l’in-
tèrpret de Don José.

La coreògrafa, per si de
cas, enalteix l’obra de parti-
da, l’òpera de Bizet. “No li
sobra res, però nosaltres
l’hem assumida amb lliber-
tat absoluta”, afegeix.

Tant Baras com Ortega
coincideixen a afirmar que

es tracta d’una Carmen més
dolça que l’original. Així han
apostat per una posada en
escena “sòbria, tot assenya-
lant el blanc, el negre i el ver-
mell”. “Els llums ballen amb
nosaltres”, diu Baras. Serra-
no ens avança, per exemple,
que no veurem cap navalla
damunt l’escenari del Liceu i
que la part de la història que
mostraran ballant “no és la
que normalment s’explica”.

Carmen viurà demà la
seva estrena absoluta. S’hi
estarà fins al 8 de setembre
i ja està tot el paper venut.
Baras no amaga que el
Liceu li imposa i no s’està
de comparar el teatre amb
la plaça de toros de La Ma-
estranza. “Tothom que hi
ve, hi ve tremolant”. ■

Sara Baras ha acomplert el seu somni d’interpretar i dissenyar la seva pròpia ‘Carmen’ ■ TONI GARRIGA / EFE

“Una dona té
dret a triar, els
seus sentiments
estan per sobre
de qualsevol
cosa”

El Liceu se
suma a les 20 h

El Liceu s’afegeix a l’avança-
ment horari que estan po-
sant en pràctica tots els tea-
tres de Barcelona. La Car-
men de Sara Baras es veurà
entre setmana a les 20h, i a
partir d’ara aquesta serà
l’hora d’inici de les obres. “És
una hora més europea i més
decent perquè la gent pugui
marxar a casa en transport
públic”, diu Joan Matabosch.

Nou horari




