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● Fa un any es va estrenar
a Madrid Flamenco hoy.
Fins aquest mes d’abril
(del 15 fins al 2 de maig)
no s’ha pogut portar l’es-
pectacle a Barcelona, un
temps suficient perquè
Carlos Saura rodi el film
Flamenco, flamenco. No
deixa la càmera de retratar
per a res. Tampoc la seva
llibreta en què crea, en ho-
res mortes, dones amb mu-
tacions d’ocells. Surrealis-
ta, expressiu, insaciable.
El duet Saura amb el mú-
sic Chano Domínguez
manté el to de l’espectacle
que ha hagut de canviar de
repartiment i de format.

–Com és el flamenc
d’avui? Són constants,
les disputes sobre la pu-
resa i la fusió...

–«Jo no crec en el fona-
mentalisme del flamenc.
Neix de les classes popu-
lars, com el tango, el jazz o
el fado. És una fusió, tot i
que ningú sap de què amb
què. Per això nosaltres
l’emparentem amb el pas-
doble, les sevillanes i la
cobla. Així em sembla que
s’obre a uns camps molt
pròxims. No cal portar-lo
a Tombouctou, encara que
també es podria fer. En la
producció de Madrid, te-
níem un cantant marroquí,
però en aquest parèntesi de
temps ha desaparegut. No
el trobem enlloc.»

–La dansa contempo-
rània també ha connec-
tat amb el flamenc?

–«Sí, però no en aquest
espectacle. Els ballets rus-
sos van estar molt influen-
ciats pel flamenc. És una
llàstima, perquè perdem
coses per desídia, perquè
ens interessa més allò de
fora que el que tenim a ca-
sa. No hem de menystenir
el pernil perquè sigui un
tòpic!»

–L’espectacle té algu-
na dramatúrgia que guiï
l’espectador?

–«La dóna la llum: va
del capvespre a la matina-
da. En la nit profunda és
quan es produeixen les pe-
ces més dures. L’especta-
cle ha variat una mica, pe-
rò la presència de Chano
Domínguez hi és fona-
mental.»

–Com s’ha de treba-
llar amb els actors?

–«Un director ha de ser
per ells com un pare. Espe-
ren que els diguis alguna

cosa. Els actors són perso-
nes molt fràgils. És una
professió terrorífica. Has
d’esperar que et truquin.
Els directors no som tan
fràgils. Podem ser, en tot
cas, sensibles, però no frà-
gils. Si fos així, jo no ha-
gués pogut fer 40 pel·lícu-
les. Per fer-les, cal una
gran força física i mental.
Has de controlar el treball
dels actors, però també
molts altres aspectes de la
producció. Per mi és una
sort. Com que faig el que
m’agrada, això no em su-
posa un esforç.»

–També fa fotos i di-
buixos. L’art és una ne-
cessitat?

–«Per mi és com fer jog-
ging. És com aquella pila
de corredors que surten al

Central Park. Per mi la
imatge és una gran atrac-
ció. Col·lecciono 600 cà-
meres i tinc centenars de
llibres de fotos a casa. El
nostre és un món visual.»

–Per què aquesta de-
fensa aferrissada del fla-
menc?

–«Perquè m’agrada.
M’encanta passejar tran-
quil·lament i de sobte sen-
tir que algú et diu «Saura,
Triana te quiere», o veure
que un gitano amb un des-
capotable ve cap a mi i
m’abraça davant del meu
ensurt. A més, el flamenc
és la millor música que te-
nim a l’Estat. Grans com-
positors com ara Manuel
de Falla o escriptors com
García Lorca hi han dedi-
cat part de la seva obra. El

flamenc no és cap espa-
nyolada, com diuen els
francesos. Per què s’ha de
rebutjar una cosa nostra
que és única al món? És
com si els americans de-
sertessin del jazz.»

–El BTM, últimament
s’ha relacionat amb els
musicals més populars
com ara Mamma mia o
La bella y la bestia. Això
pot confondre l’especta-
dor?

–«Res a veure; són
grans musicals que tenen
un argument, i és bo per-
què empenys l’espectador.

–També van fer, anys
enrere, Tarantos, una
peça d’amor amb el fla-
menc com a forma d’ex-
pressió.

–«No la vaig veure. Ara,

és una bona idea perquè és
com un Romeu i Julieta.
Hi ha moltes obres sem-
blants, perquè aquesta és
una història eterna.»

–Flamenco hoy és una
mirada oberta. Es pot
titllar de comercial?

–«Tant de bo ho fos.
Aquest seria el primer cop
que signo un treball co-
mercial. Accepto que en el
flamenc hi ha múltiples
possibilitats de represen-
tar-lo. Hi ha alguns que
són molt exigents i només
accepten allò que fan ells.
En algunes peces, el pes el
té la bailaora; en altres, la
guitarra i les caixes; i en al-
tres, el cante. Uns manen i
els altres segueixen. Jo ho
respecto tot. Per mi, els es-
pectacles puristes són
avorrits perquè són molt
repetitius. Hi ha poques
variacions: un guitarrista
pot estar-se quatre hores
tocant la mateixa cosa.»

–Qui mana la guitar-
ra, el cante o els bailao-
res a Flamenco hoy?

–«Hi ha un equilibri, és
un espectacle col·lectiu, en
què es van cedint el prota-
gonisme. I s’acaba amb
una jota. I és que el fla-
menc ha anat incorporant
variacions de cada territo-
ri. Les alegrías són de Ca-
dis, la farruca ve de Galí-
cia i la rumba és catalana.

–Cal saber flamenc
per entendre’l?

–«No cal. El flamenc té
màgia. La meva voluntat
és que sigui popular: for-
ma part de la vida.»

–Què n’opina de l’En-
ramblao de Rafael
Amargo, que fusiona el
flamenc amb el hip hop?

–«No em sembla mala-
ment. També Belén Maya,
quan va tornar dels EUA,
va acostar el flamenc a la
dansa contemporània.

–I Farruquito?
–«És una meravella;

una renovació del ball.»
–Israel Galván?
–«És un flamenc de Ve-

nus, de fora de la terra. El
seu és un ball gestual, con-
temporani; balla amb els
ritmes canviats.

–El flamenc, és una
expressió de la festa?

–«El flamenc és senti-
ment i treball. Tots aquests
artistes ballen professio-
nalment. El flamenc pot
sorgir un dia espontània-
ment. Però llavors, no serà
un espectacle total.»

Enamorat convençut del flamenc, presentarà aquest mes al Barcelona Teatre Musical «Flamenco hoy», una peça que
equilibra cant flamenc, música i ball i emparenta el gènere amb ritmes populars, amb el suport de Chano Domínguez

«El flamenc és sentiment i treball»
Carlos Saura. DIRECTOR DE CINEMA
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Carlos Saura, en una imatge d’arxiu. / EFE / M. LORENZO

● Les dificultats que
significa actuar acom-
panyat d’una orques-
tra simfònica faran
avui impossible repe-
tir la revisió que, el
2007 al Palau de la
Música, la cantant
mallorquina Maria
del Mar Bonet va fer
del seu repertori clàs-
sic acompanyada de
l’Orquestra Simfòni-
ca del Vallès. No obs-
tant això, en el recital
d’aquesta nit a les 21h
Bonet inclourà les
cançons que, en for-
mat simfònic, recupe-
ra a Bellver, el seu re-
centment publicat úl-
tim disc. Jaume
Compte i Nafas En-
semble obriran el con-
cert, inclòs dins del
Festival del Mil·lenni,
que aquesta setmana
presenta també el can-
tautor francès Benja-
min Biolay (demà) i el
saxofonista nord-
americà Maceo Par-
ker (dimecres). / EL

PUNT

BARCELONA
Maria del Mar
Bonet porta avui al
Palau el repertori
de «Bellver»

● Des d’avui i fins al
21 de maig la Filmo-
teca de Catalunya de-
dicarà un cicle a pel-
lícules d’arreu del
món que se solen veu-
re poc als cinemes.
Amb el títol El 2% del
món, el cicle agrupa
18 títols de cinema
produït fora de la UE i
dels EUA, tot recor-
dant un estudi que ad-
verteix que el 27% del
cinema distribuït a
Catalunya correspon
a la UE; el 71%, als
EUA, i el 2%, a la res-
ta del món. Els films
provenen dels cinc
continents i es busca
la diversitat, l’equili-
bri geogràfic i l’inte-
rès artístic. L’Equa-
dor (Qué tan lejos);
Egipte (El edificio Ya-
cobián); l’Uruguai
(Gigante); Austràlia
(Disgrace); l’Iraq
(Sueños) o Rússia
(Madre e hijo) són al-
guns dels països re-
presentats. / EL PUNT

BARCELONA
La Filmoteca
projecta films de
fora de la UE i dels
EUA que es veuen
poc als cinemes


