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Relacions

E
l tractament dels alts i baixos
de les relacions entre Catalu-
nya i España a través de con-
ceptes propis de la descripció

de les vicissituds del malviure o la mort
de les parelles ha esdevingut un clixé.
Amor i desamor, paciència i traïció, con-
vivència interessada, repudi o divorci
profitós s’han convertit enmetàfores po-
lítiques i han proliferat en les columnes
d'opinió escrites a compàs de tango o de
bolero. Però convindria no perdre de
vista que, quan es tracta de qüestions po-
lítiques, el que acaba sent cabdal no són
les relacions sentimentals, sinó les rela-
cions de poder, que, tot i que sovint sem-
blen empíricament indestriables de les
primeres, responen a lògiques parcial-
ment diferents.
Fa una mica més de mig segle que

Robert A. Dahl va proposar, precisa-
ment, pensar el poder prenent com a
exemple les relacions entre individus. A
parer seu, A tenia poder sobre B en la
mesura queA aconseguia queB fes algu-
na cosa que B no faria. Aquesta cèlebre
definició convidava a apropar-se al feno-
men del poder fixant la mirada en els
seus efectes i tenint en compte que el no
és una cosa que resideix necessària-
ment en les institucions o llocs que no-
minalment l’encarnen (i que, a l’hora de
la veritat, es poden revelar impotents),
sinó una realitat que apareix en el con-
text d’una relació i que només es dóna
entre els que l’exerceixen i els que l’aca-
ben acceptant. Per Dahl, l’única prova
possible de l’existència del poder era la
del seu ús amb èxit en els processos de
presa de decisions. La seva lliçó encara
és ben vigent.
Pocs anys després que Dahl posés en

circulació aquesta perspicaç teoria, Pe-
ter Bachrach i Morton S. Baratz la van
voler afinar per distingir amb precisió el

poder d’altres realitats que a vegades re-
sulten afins. Segons Dahl, perquè hi ha-
gués una relació de poder s’havien de
donar tres elements: que hi hagués un
conflicte sobre valors o maneres d’actu-
ar entre A i B, que B seguís els desitjos
d’A i que ho fes per por que A el privés
d’un valor o uns valors que ell, B, preués
més que els que esperava obtenir si no
els seguia.
La principal aportació d’aquests

autors va ser, de tota manera, la de
posar de manifest que no només calia
pensar el poder en relació amb els pro-
cessos de presa de decisió consumats.
Bachrach i Baratz van recordar l’altra
cara de la moneda: els casos en què de-
terminades relacions de poder evitaven
que algunes discrepàncies es convertis-
sin en problemes que poguessin invo-
car demanera efectiva una decisió. Van
recordar, en definitiva, que també hi ha-
via el poder crucial de mantenir alguns
problemes o algunes solucions fora de
l’agenda i de l’àmbit del que és decidi-
ble. Sembla un bon moment per recor-
dar el seu recordatorimentre, tot obser-
vant les voluntats que es van imposant i
les resistències que cedeixen, se sos-
pesa l’estat actual de les múltiples re-
lacions de poder que poden tenir inci-
dència en la qüestió catalana.
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E
l bailaor Jesús Carmona ja
és molt més que una pro-
mesa del flamenc. Amb 27
anys, aquest jove nascut a
Badalona va presentar di-

marts passat la seva obra Cuna negra y
blanca a la Biennal de Flamenc de Sevi-
lla. I va fer posar dret el públic que om-
plia el teatre Alameda,
amb presència de molts
artistes flamencs que vo-
lien veure com aquest
artista es va obrint pas.
I va rebre elogis. Carmo-
na va començar a ballar
amb set anys i ha estat
primera figura del Ba-
llet Nacional d’Espa-
nya. El Festival de Cant
de les Mines de La Uni-
ón li va concedir l’any
passat el premi Des-
plante.
Per començar, no es-

perava tenir tan bona
acollida del públic a la
Biennal. Confessa que
dimarts, dia que va de-
butar amb espectacle
propi, estava nerviós i
que provava de calmar-
se per equilibrar el tor-
rent de ganes i energies
que portava a dins. “Es-
perava que anés bé, pe-
rò en tenia dubtes per-
què el públic sevillà és
molt exigent, entén del
que està veient i si
aplaudeix és amb cons-
ciència. Tenia por que
no funcionés”. Després,
quan va notar les bones
vibracions que li arriba-
ven de les butaques, va
agafar ànim. “El públic
es va obrir i em va do-
nar la calor que necessi-
tava per sentir-me a
gust”.
La Biennal de Sevilla

és potser l’esdeveni-
ment flamenc més im-
portant i per a Carmona
haver participat en dos
espectacles (balla tam-
bé a Sortilegio de san-
gre, de FernandoRome-
ro) suposaun reconeixe-
ment a la feina feta i
una responsabilitat.
“Ser a la Biennal és asso-
lir un somni, però a més
he creat les coreogra-
fies i fins i tot considero
la participació en l’obra
de Fernando Romero com una cosa
molt personal. Ha estat el millor que
m’ha pogut passar aquest any”.
El ball de Jesús Carmona és una bar-

reja del flamenc més ortodox amb la
tècnica depurada de la dansa clàssica.
No és res buscat, sinó el que li surt de
dins, fruit de la seva formació i trajectò-
ria professional. Ha begut molt de les
escoles de Güito i Manolete, però diu
que té la sort d’haver treballat en com-
panyies de clàssic espanyol i haver ad-
quirit la tècnica. “Encara que física-
ment puc fer altres coses i puc ser balla-
rí, em sento bailaor. Encara m’estic
fent i he de millorar moltes coses. He
trobat el camí, però encara no hi he ar-
ribat”, afirma.
Abans de formar la seva pròpia com-

panyia, Jesús Carmona havia estat
primera figura del BalletNacional d’Es-
panya, però va haver d’abandonar-lo
per poder dedicar-se a les seves
pròpies creacions. Sempre va somiar
muntar el seu propi espectacle. Es va
arriscar malgrat estar en un bon
moment professional. “Quan fas un
espectacle o una companyia és
com el que munta un negoci”. Ara
considera que ha valgut la pena, entre

altres coses, per rebre l’aplaudiment
del públic a la Biennal. “És molt més
còmode sentir-te acompanyat amb una
companyia. Tanmateix, només t’has de
preocupar de ballar bé. No pots
coreografiar i no pots ser tu. Tenir una
companyia comporta molt més que ai-
xò. És la coreografia, la música, els
assajos, el vestuari… El que m’atreu
ara és poder crear, experimentar, i és

el moment de fer-ho”.
Hi ha cert paral·lelisme entre la car-

rera de Jesús Carmona i el cantaor
Miguel Poveda. Tots dos sóndeBadalo-
na i han triomfat al món flamenc. A
més, Carmona va començar a ballar
amb Sonia Poveda, germana del famós
Miguel.
El vincle que els uneix és pura casua-

litat. “Amb set anys li repetia a la meva
mare que volia ballar i ella em va tro-

bar una professora de
ball, que va resultar que
era Sonia”. No obstant
això, considera que és
aviat perquè l’equiparin
amb Miguel Poveda. La
seva aspiració és ser
feliç amb el que fa. No
vol comparar-se ni amb
ell ni amb ningú perquè
un artista ha de donar el
millor que té. “Si ve
l’èxit, benvingut sigui i
a tirar cap endavant. El
públic és el que et dóna
el lloc o te’l treu”,
assegura.
Jesús Carmona creu

que viure del flamenc a
Catalunya és complicat,
tot i que desconeix com
viuenmolts artistes per-
què se’n va anar a Ma-
drid fa deu anys permo-
tius de feina. Allà balla-
va a les penyes. “ACata-
lunya hi ha el clixé que
el flamenc és typical
Spanish i es veu com
una cosa negativa. Això
ho percebo més que en
altres llocs. També hi
ha menys companyies i
molta gent se n’ha
d’anar a fora”.
“El flamenc no és no-

més typical Spanish. És
molt més”, segons Je-
sús Carmona. A Catalu-
nya hauria d’estar més
ben considerat el fla-
menc. “Se’t tanquen els
camins i es limiten al ta-
blao. Tampoc no hi ha
ajuts... Si la gent s’asse-
gués i es tragués aquest
clixé veuria que el fla-
menc és una cosa viva.
Sense anar més lluny,
CarmenAmaya era cata-
lana i n’era un dels mà-
xims exponents. Tot i ai-
xí, a Catalunya s’hi tro-
babastant flamenc iCar-
mona sosté que de bona
qualitat. “Les escoles ca-
talanes fan una bona
feina quan porten gent

de fora perquè ensenyin i els artistes
tinguin bona base”.
Carmona apunta que l’obraCuna ne-

gra y blanca no té cap fil argumental,
no pretén seguir una història. Però s’hi
percep un simbolisme entre els ex-
trems de la llum i la foscor, la tristesa i
la joia. Es tracta d’explicar dos senti-
ments: la buidor i la plenitud. “Vull que
l’espectador vegi la seva pròpia histò-
ria. O cap, però que li arribi el senti-
ment. Tots passem per etapes de pessi-
misme i optimisme i no és dolent, però
cal aprendre a viure amb totes dues”.
Malgrat que la crisi colpeja de manera
especial el món de la cultura, Carmona
creu que el flamenc “respira amb pul-
mó propi i per més que vingui algú a
tirar-li nicotina continua respirant”.c

“Viure del flamenc a
Catalunya és complicat,
tot i que hi ha afició i
molt bons artistes”

També hi ha el poder
crucial de mantenir alguns
problemes i solucions fora
de l’àmbit del que és decidible

El bailaor Jesús Carmona, nascut a Badalona, triomfa a la Biennal
de Flamenc de Sevilla amb la seva obra ‘Cuna negra y blanca’
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