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MARTA CERVERA
BARCELONA

Sara Lezana (Madrid, 1948), actriu 
i bailaora que va rodar Los Tarantos 
amb Carmen Amaya i Antonio Ga-
des, torna a Barcelona amb Carmen. 
El muntatge recala al teatre Tívoli.

–¿Què té de particular aquesta Car-
men a càrrec del Ballet Flamenc de 
Madrid?
–Creiem erròniament que la histò-
ria de Carmen, escrita per Prosper 
Mérimée i portada a l’òpera per Bi-
zet, la coneix tothom. La meva co-
reografia posa l’accent en el fet que 
s’entengui tot el que hi passa tot i 
la síntesi que necessàriament re-
quereix un espectacle que fusiona 
la música de Bizet amb el flamenc, 
amb músics jondos en directe.

–¿Quins personatges interpreta?
–El taverner Bastia, que he conver-
tit en dona, i un personatge que 
m’he inventat. És una al·legoria de 
la mort, tema molt present en l’obra 
des del principi. Carmen va ser una 
de les primeres dones a reivindicar 
la llibertat i tothom hi veu la histò-
ria d’una dona pobra, de principis 
del segle XIX,  que vol viure lliure i 
acaba malament.

–Torna a Barcelona en ple Any Car-
men Amaya. ¿Li ha preparat algun 
homenatge?
–És que jo sempre li he rendit home-
natge, des que la vaig conèixer quan 
als 14 anys vaig rodar Los Tarantos de 
Rovira Beleta, amb ella i amb Anto-
nio Gades. Sempre n’he parlat per-
què era la més gran, i no només com 
a artista sinó també com a persona. 
Carmen Amaya va ser una ambaixa-
dora de l’art. Va obrir moltíssimes 
vies al flamenc. Per desgràcia molta 
gent jove ni l’ha conegut ni se n’ha 
preocupat, una llàstima. 

FERRAN NADÉU

33 La bailaora Sara Lezana, a la platea del teatre Tívoli, on recala aquest estiu amb ‘Carmen’.

–A vostè hi ha qui la coneix més com 
a actriu que com a bailaora. ¿Li im-
porta?
–Jo vaig començar fent teatre. Des-
prés em vaig dedicar a fer pel·lícules 
i televisió. De gran he dirigit òpe-
ra, sarsuela i ballet. Però vivim en 
una època que si no surts per tele-
visió, no existeixes. En cultura, arts 
i educació tot ha canviat a pitjor en 
aquest país.

–¿Tan malament ho veu?
–Anem cap enrere. Amb la dreta  
hem retrocedit 30 anys. Estem com 
en l’època de Franco: reposició de 
la religió com a assignatura, fre a 
l’avortament, retallades en cultu-
ra... Els poderosos volen que la gent 
no pensi, per variar. I els teatres van 
malament, l’augment de l’IVA en 
cultura ens ha destrossat. 

–Sempre queda anar a l’estranger.
–Això era més fàcil abans que ara. 
Jo vaig estar amb la primera com-
panyia que va actuar al Japó, l’any 
1966. Allà el flamenc causa furor. 
Però des de fa anys ells mateixos han 
desenvolupat les seves pròpies aca-
dèmies i organitzen els seus propis 
festivals. Hi ha més competència i 
anem a pitjor. Cada vegada convi-
den menys companyies grans per-
què és una despesa enorme. La crisi 
afecta tothom.

–El Ballet Flamenc de Madrid està 
format per 25 ballarins. ¿D’on pro-
cedeixen?
–De tot arreu. No tots són de Madrid. 
Hi ha andalusos, catalans, manxecs, 
ballarins del nord... Aquesta és una 
de les poques companyies indepen-
dents on no destaca una figura en 
concret sinó un grup de joves sor-
tits del conservatori que descobrei-
xen tot l’immens potencial que te-
nen en escena. H

«Si no surts
per televisió, 
no existeixes»
SARA LEZANA ‘Bailaora’ 

EFECTES DE LA CRISI

ERO temporal 
del Liceu per a 
dos mesos
El teatre del Liceu ha presentat un 
expedient de regulació d’ocupació 
(ERO) temporal que afecta tots els 
treballadors per als mesos de setem-
bre d’aquest any i juliol del 2014, pe-
ríodes sense activitat artística pro-
gramada. La mesura intenta superar 
la difícil situació econòmica en què 
es troba el coliseu a causa de les reta-
llades públiques i la disminució dels 
recursos propis.

FILM A NOVA YORK

Coixet tornarà 
a rodar amb 
Ben Kingsley
La cineasta Isabel Coixet ja és a 
Nova York per començar a rodar, 
el 15 d’agost, la seva nova pel·lí-
cula, Aprendiendo a conducir. Ho fa-
rà amb els actors Ben Kingsley i 
Patricia Clarkson, amb qui ja va 
treballar el 2008 a Elegy, i a més 
amb Grace Gummer. El nou film 
explica la història d’un professor 
d’autoescola sikh i una crítica del 
New York Times.


