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Una ‘Carmen’ allunyada del tòpic
Sara Baras estrena al Liceu una versió massa estilitzada de la clàssica obra de Mérimée i Bizet

L
a funció inaugural de la
temporada del Liceu té un
regust especial per la pre-
sència d’un públic que

llueix un moreno propi de les va-
cances tot just acabades i perquè
aquesta era la primera vegada que
una companyia de flamenc inaugu-
rava temporada al coliseu barceloní,
que va exhibir un ple de gom a
gom. Fins i tot hi van assistir el pre-
sident de la Generalitat, José Monti-
lla, i el ministre de Cultura, César
Antonio Molina.

Sara Baras és Carmen, un perso-
natge que l’artista afegeix a la llista
d’obres que ha dedicat a dones: Joa-
na la Boja i Mariana Pineda, especta-
cles que van comptar amb la direc-
ció teatral de Luis Olmo i Lluís Pas-
qual, respectivament. Però a Car-
men, la bailaora fa gala d’uan gran
valentia i s’enfronta a la direcció
d’un muntatge en solitari, cosa que
precipita l’obra a un resultat pla i
insípid que se salva, per sobre de
tot, gràcies a l’excel.lent nivell dels
intèrprets.

Sense cap mena de dubte, Baras
té tot el dret de voler-se allunyar del

tòpic de Carmen, però ho fa d’una
manera excessiva, fins a l’extrem
que queda ben poc de la protagonis-
ta que va encendre passions i de l’en-
torn càlid en què es desenvolupa la
seva història d’amors i llibertat.
L’absència de textures i un context
que grinyola per falta de convicció i
d’evolució fan que l’espectacle quedi
ancorat en una estètica excessiva-

ment estilitzada i freda, a la qual
ajuden ben poc unes imatges que es
projecten.

Se senten ben poques notes de la
famosa partitura de Bizet, i les que
se senten han estat transformades
pel compositor Joan Valent, autor
d’algun dels fragments de la banda
musical de Carmen que, sota la seva
batuta, interpreta l’Orquestra de

l’Acadèmia del Gran Teatre del Li-
ceu, amb la valuosa presència del
violinista Ara Malikian.

Paco de Lucía, Javier Rubial, José
C. Gómez, José M. Bandera, David
Cerraduela, Mario Montoya, Miguel
de la Tola i Saúl Quirós completen el
ric suport musical en què es barreja
una suggerent composició orques-
tral amb viscerals ritmes de fla-
menc, a càrrec d’un excel.lent qua-
dro de músics i cantaores.

Sublim i elegant

Com a intèrpret, Baras està sublim.
Elegant, per simple presència i pel
vestuari de Sybilla. Amb un zapatea-
do d’infart, unes bellíssimes voltes
fimbrades i un braceig que trena be-
llesa en l’aire, la bailaora és la guin-
da absoluta de Carmen. Sola o acom-
panyada pels potents bailaores José
Serrano, en el rol del torero, i Luis
Ortega, com a José, l’artista exhibeix
el millor del seu ball en diferents
pals del flamenc. Una execució que
comparteix i disfruta amb un impe-
cable cos de ball i també amb la seva
mare i amb Joan Valent, els quals,
convidats per l’artista, es van sumar
al ball final de la funció.H

temsí

James Blunt dedica
el nou senzill a
la nit a Eivissa
MÚSICA 3 El cantant britànic Ja-
mes Blunt, que va irrompre en el
món de la música amb You’re
beautiful, torna amb 1973, un sen-
zill dedicat a la vida nocturna
d’Eivissa. «El 2006 vaig passar
molt temps a l’illa amb els meus
amics. La cançó és una espècie de
celebració amb una mica de nos-
tàlgia», va dir. El títol es refereix a
l’any d’obertura de la discoteca
Pachá, que Blunt freqüenta.

L’obra de la nena
que va exposar a la
Tate arriba a BCN
ART 3 Gisela Adalid, una nena
d’11 anys de Terrassa, es va con-
vertir en la persona més jove que
hagués exposat mai a la prestigio-
sa Tate Modern de Londres amb
un globus terraqüi fet de paper
que denunciava la contaminació
del planeta. L’obra es va incloure
el mes de març a la mostra Som-
nis i realitat, que ara s’exhibeix a
l’Illa Diagonal.

Rubianes assaja
a Etiòpia el seu
nou espectacle
TEATRE 3 Pepe Rubianes ha co-
mençat a assajar a Addis Abeba el
seu nou espectacle, La sonrisa etío-
pe. L’obra, dirigida per Pep Moli-
na, compta amb la participació
de cinc ballarines etíops i s’estre-
narà el dia 19 de desembre al
Club Capitol de Barcelona. La co-
reografia és de Melaku Habtege-
briel, del Teatre Nacional d’Addis
Abeba.

Ventura Pons
estrena l’última
pel.lícula a Toronto
CINE 3 Ventura Pons estrenarà la
seva nova pel.lícula, Barcelona (un
mapa), dissabte que ve al Festival
Internacional de Cinema de To-
ronto (Canadà), on ha estat selec-
cionada en la secció de cinema
contemporani. La pel.lícula està
basada en una obra de teatre de
Lluïsa Cunillé i la seva estrena a
Espanya s’ha previst per al dia 19
d’octubre.

Scotland Yard va investigar
Orwell per «comunista»
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Malgrat que l’escriptor britànic
George Orwell va ser un fervent an-
tiestalinista, això no li va impedir
ser estretament vigilat per la policia
britànica, la qual, desconeixedora
dels matisos en matèria de socialis-
me, no acabava d’entendre la vincu-
lació que unia l’escriptor amb la
ideologia d’esquerres. Segons uns
documents de l’Arxiu Nacional que
es faran públics avui, el servei de
contraespionatge britànic (MI5), mi-
llor coneixedor de l’ideari de l’autor,
va haver de sortir al pas de les con-
clusions que Scotland Yard va elabo-
rar especificant que Eric Blair (el ver-
dader nom d’Orwell) era «un comu-
nista no ortodox» que no subscrivia
les tesis del Partit Comunista. L’in-
forme és datat al gener del 1942,
tres anys abans de la publicació de
La revolta dels animals i sis de 1984, el
llibre en què va inventar el concepte
de Gran Germà, en clara al.lusió al
règim soviètic.

Intrigat per les conclusions de la
policia que, entre les seves sospites,
incloïen la vestimenta bohèmia de
l’autor, l’MI5 va contactar amb Sco-
tland Yard per descobrir que l’ex-
pressió «idees comunistes avança-
des» amb què descrivien l’activitat

de l’autor era la manera com un ofi-
cial no gaire espavilat descrivia el
comportament anticonformista de
l’escriptor.

«Les seves obres recents mostren
que ell no aprovava el Partit Comu-
nista i que el partit tampoc l’aprova-
va a ell», refuta l’informe de l’MI5 en
clara referència a El león y el unicor-
nio, un assaig publicat el 1940 en
què Orwell oposava els mèrits del so-
cialisme anglès democràtic al model
totalitari soviètic. En el seu cèlebre
llibre Homenatge a Catalunya, sobre
la seva experiència a la guerra civil
espanyola, l’autor també va abocar
crítiques cap al PCE.H

Les sospites
van ser rebatudes pel
contraespionatge britànic

33 Gisela Adalid.
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33 Baras, durant la seva actuació en l’estrena de Carmen, diumenge.

33 George Orwell, el 1945.




