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LAIA SOLER
Barcelona

La Pepa té ulls i boca, i són els de
la bailaora Sara Baras. La Consti-
tució del 1812 és el centre del seu
últim espectacle,LaPepa.Va néi-
xer comuna proposta que l’Ajun-
tament i la Diputació de Cadis li
van fer a la bailaora per crear un
espectacle que commemorés el
bicentenari de la promulgació de
la primera Constitució espanyo-
la. “Tu ets la Pepa”, li van dir lla-
vors. Un any més tard, continua
sent-ho, i la funció s’ha convertit
en un èxit allà on va.
Sara Baras va acceptar la pro-

posta i es va convertir en la direc-
tora, guionista i coreògrafa de La
Pepa. I bailaora principal, per su-
posat. “He tingut la sort que
m’han donat llibertat absoluta
per fer-la i enfocar-la com jo vol-

gués”, explica des del seu estimat
Cadis. Baras es posa a la pell de la
Pepa, un personatge al·legòric
que guia el poble a través de dife-
rents episodis de principis del se-
gle XIX per ajudar-lo a aconse-
guir allò pel que ha lluitat: la seva
primera Constitució.
La Pepa se centra en l’època i

la ciutat (Cadis) en què es va pro-
mulgar la primeraConstitució es-
panyola, coneguda popularment
com la Pepa en honor del dia del
seu naixement, el dia de sant
Josep. L’espectacle de Baras par-
la sobre aquesta terra andalusa i
està farcit de detalls que –pensa-
va– farien somriure amb compli-
citat els gaditans, però la conne-
xió amb el públic fora de la ciutat
semblavamés complicada. La bai-
laora es mostra avui molt sorpre-
sa per la gran acollida que està te-
nint. I és que tant crítica com pú-

blic l’han aplaudit, des de Ma-
drid fins a París. I fins i tot hi ha
qui vol repetir.
És el cas de Barcelona, que ja

va acollir aquesta obra el juliol
del 2012. Van ser únicament qua-
tre dies, prou perquè Baras vol-
gués tornar. “Em fa il·lusió tor-
nar perquè la resposta del públic
a l’estiu va ser increïble, merave-
llosa”, explica. Té amés una rela-
ció especial amb el teatre Tívoli.
Va ser el primer lloc on va actuar
a Barcelona. En aquella època,
ella i la seva companyia eren pràc-
ticament desconeguts, però van
omplir el teatre gràcies al boca a
boca. “Sempre que hi he ballat he
notat com sortia la màgia del tea-
tre”, afegeix.
Un any després de l’estrena,

La Pepa ja ha rodat per ciutats
de tot el país. “Ara estàmés rodo-
neta, l’hem anat perfeccionant.

El fet de passar per públics tan
diferents ha fet que La Pepa tin-
gui un missatge més fort”, diu
Baras. Atribueix el seu èxit al fet
que no cal entendre de flamenc
per gaudir-ne, i menys en una
proposta com La Pepa. No és ne-
cessari, perquè els sentiments
s’imposen a la tècnica i això és
universal. “Crec que amb La Pe-
pa la gent s’oblida de totes les co-
ses lletges delmoment en què vi-
vim. Es deixa portar pel flamenc
perquè és una cosa que es clava.
La gent simplement s’obre i sent
lamúsica, el ball”, aventura la di-
rectora.
La força de La Pepa resideix

en els artistes que li donen vida,
sens dubte, en la música i en el
ball flamenc. Però també en el
missatge, que arriba en el mo-
ment adequat, segons Baras.
Com fa dos segles, Espanya tam-
bé viu un moment difícil. Les ar-
mes són d’altres, però la tensió so-
cial és la mateixa, salvant les dis-
tàncies. El 1800 es demanava l’ar-

ribada de la democràcia. Ara, la
seva recuperació.
Així ho veu la directora de l’es-

pectacle, que alhora es veu inca-
paç d’aportar detalls concrets
que demostrin la connexió entre
aquests dos períodes. I tanma-
teix, hi és, assegura. “La primera
Constitució va néixer de la vo-
luntat del poble, un poble amb ga-
nes de lluitar, positiu, alegremal-
grat les circumstàncies. Això ens
lliga a ells. Hi ha ganes de trobar
el que en aquell moment van tro-
bar els ciutadans: democràcia”,
diuBaras, que veu aquest especta-
cle com un homenatge a tots
aquells que van aconseguir el que
ara tenim, una Constitució. La
bailaora continua dubtant. La
connexió hi és. Passat, present,
música i ball van de bracet a La
Pepa. Però tot i això, no pot con-
cretar exactament de quina ma-
nera: “No sóc capaç d’explicar-
ho amb paraules. Ho hauria de
ballar”.
La Pepa es representarà al tea-

tre Tívoli entre el 6 i el 31 de
març, però aquest no és el seu fi-
nal ni de bon tros. Tornarà aMa-
drid i creuarà l’Atlàntic per fer
una gira per Sud-amèrica. Tot i
que Sara Baras sí que albira nous
projectes, l’únic que té clar ara
mateix és que “per endavant que-
den moltes pepas”.c

L’assaig final del muntatge, ahir a la tarda al teatre Tívoli de Barcelona

Thomas Gold

“La primera
Constitució va néixer
de la voluntat del
poble, un poble
amb ganes de lluitar”
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exitosa interpretacióde ‘laPepa’
L’espectacle va ser encarregat per Cadis per celebrar la primera Constitució

ESTEBAN LINÉS
Barcelona

El reclam de Barcelona, com a
marca i com a ciutat, és el princi-
pal fonament d’un nou festival
musical que té en l’electrònica i
una àmplia oferta lúdica i cultu-
ral els seus principals reclams.
L’Abroadfest tindrà lloc demà i
divendres i es presenta coma fes-
tival de música electrònica per
part dels seus organitzadors, el

grup Costa Este i De Lis Group,
que han programat a les sales
Opium i Up & Down. L’originali-
tat d’aquesta proposta en princi-
pi musical és que està en bona
mesura dirigida a un públic forà,
en concret joves d’Itàlia, Holan-
da, Anglaterra, França i els Estats
Units, i això implica que l’oferta
estrictament musical es comple-
ta amb nombroses activitats cul-
turals, turístiques i gastronòmi-
ques durant tot el cap de setma-

na, com ara tours amb bicicleta
pel Barri Gòtic, tallers al Museu
Picasso, visites en helicòpter per
la ciutat, rutes gastronòmiques a
restaurants emblemàtics, entre
d’altres.
En el programa d’actuacions

previstes –que s’anuncia a un
preu assequible i en un “entorn
immillorable de llum, so i ubica-
ció”–, hi participaran alguns des-
tacats dj de l’escena internacio-
nal comKaskade, Nicky Romero,

ThomasGold, FemeleDj Revolu-
tion o Shermanology, mentre
que l’oferta local estarà represen-
tada per HectorMas, DjWrexter
i Mikmonk. En concret, a la sala
Opium tindran lloc les sessions
de demà dijous a partir de les
22.30 h amb el nord-americà
Kaskade, l’alemany Thomas
GOld i l’holandès Nicky Romero;
l’Up & Down serà el marc de les
sessions de divendres, amb el
col·lectiu suec FemaleDj Revolu-
tion i els holandesos Shermanolo-
gy i Nouveaubeat &Vince Le Fin.
L’organització de l’Abroadfest

ja ha anunciat al seu web que
aquesta primera edició tindrà
una segona part la pròxima tar-
dor a Barcelona.c

Música electrònica iBarcelona,
reclamsdel nouAbroadfest

]Sara Baras va estar dos
anys lluny dels escenaris
per poder complir el seu
desig de ser mare. Es va
retirar temporalment el
2010, el maig del 2011 va
donar a llum el seu pri-
mer fill i un any més
tard, La Pepa ja estava
rodant per tot Espanya.
Sara Baras assegura que
la maternitat l’ha canvia-
da i que tornar als escena-
ris amb un cant a la terra
i a la llibertat és un “re-
gal” per al seu fill, és una
lliçó de vida.


