
DIVENDRES, 23 MAIG 2014 C U L T U R A LAVANGUARDIA 41

Barasportarà laseva ‘Medusa’a
Peralada, “un llocdesd’onsomiar”
El festival lliurarà lamedalla d’honor a la bailaora i coreògrafa gaditana

Sara Baras, a la imatge l’any passat al Lliure, estrenarà a Peralada el 8 d’agost

PEDRO VALLÍN
Madrid

Una gorgona amb uns cabells
que eren serps i amb una mirada
que convertia en pedra els guer-
rers més audaços, aquesta és la
protagonista de l’espectacle que
prepara Sara Baras, titulatMedu-
sa, la guardiana, i presentat ahir a
Madrid per la bailaora i coreògra-
fa andalusa amb els responsables
del Festival Castell de Peralada,
on es programarà els pròxims 8 i
9 d’agost. No es tracta de l’estre-
na absoluta, ja que l’espectacle
participarà prèviament en el festi-
val de teatre clàssic de Mèrida,
on aixecarà el teló –és un dir– el
9 de juliol. Elmuntatge és una co-
producció dels dos festivals, l’ex-
tremeny i el català, i de SabaDan-
sa, companyia de la coreògrafa, i
suposa la primera incursió de Ba-
ras en la cultura de l’antiguitat
clàssica, encara que ahir mateix,
per desfer equívocs, Baras expli-
cava que ha portat parcialment el
muntatge al seu terreny, el del
flamenc, “barrejant-lo amb mo-
ments de ballet clàssic i contem-
porani”.
Per al festival de Peralada, la

programació d’aquest espectacle
té un sentit particular, ja que,
com va assenyalar el director del

certamen, Oriol Aguilà, aquest
any prepara una programació es-
pecial amb motiu del trentè ani-
versari del festival. Aguilà va vo-
ler recordar que va ser Rudolph
Nuréiev qui, el 1984, va inaugu-
rar aquest festival, llavors ano-

menat les Gales del Castell.
Aquest vincle amb la dansa
quedarà reforçat aquest estiu, ja
que Peralada lliurarà la medalla
d’honor a Baras, una distinció
que posseeixen intèrprets com
Montserrat Caballé, Joan

Manuel Serrat i el recentment
desaparegut Paco de Lucía.
Baras, no va escatimar elogis

per a Peralada i va subratllar que,
per a aquest espectacle, és molt
important el seu pas per la loca-
litat empordanesa, “un lloc des

d’on somiar i donar el doble de
cor a aquestaMedusa”. La gadita-
na va parlar de la seva versió del
mite grec, encara en fase de crea-
ció –Baras té en marxa el seu es-
pectacle La Pepa, basat en els
esdeveniments del Cadis consti-
tuent, que el 30 de maig vinent
inaugura el Festival de Teatre El
Ejido– i va subratllar la seva
intenció de buidar d’elements si-
nistres el perfil d’aquesta sacer-
dotessa condemnada per Atenea
a convertir en pedra els que lami-
ressin als ulls per no haver defen-
sat la seva virginitat contra els
qui la van sotmetre per la força.
Medusa vamorir enmans de Per-
seu, que va aconseguir tallar el
cap a la gorgona fent servir el seu

escut com a mirall per no mirar-
la. “Enmatar-la, Perseu l’allibera
de la condemna”, explicava la bai-
laora, que va aclarir que per pri-
mera vegada en el seu espectacle
no hi haurà cantaors, i les músi-
ques estaran impregnades d’influ-
ències del Mediterrani oriental.
Peralada (de l’11 de juliol al 16

d’agost) estrenarà aquest estiu
l’òperaAndreaChénier, d’Umber-
to Giordano, que interpretaran
Marcelo Álvarez, Eva-Maria
Westbroek i Ambrogio Maestri.
També hi seran en aquesta edi-
ció, entre d’altres, Piotr Beczala i
Jonas Kaufmann.c
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Baras explica que
ha portat a territori
flamenc el seu primer
muntatge sobre
l’antiguitat clàssica
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27 març 2015

HERREWEGHE: PASSIÓ SEGONS
SANT JOAN DE BACH

Philippe Herreweghe &

Collegium Vocale Gent

26 novembre 2014

PHILIPPE JAROUSSKY
vs VIVALDI

Philippe Jaroussky & Ensemble Artaserse

5 novembre 2014

DIDO I ENEES de PURCELL

Robert King & The King’s Consort

13 maig 2015

L’ARPEGGIATA

Mediterraneo

Christina Pluhar & l’Arpeggiata 5 juny 2015

GIARDINO ARMONICO
amb KOPATCHINSKAJA

Concerts per a violí de Vivaldi

Patricia Kopatchinskaja & Giovanni Antonini


