
 EL PERIÓDICO DE CATALUNYA
Diputació de Barcelona. Institut del Teatre. Centre de Documentació i Museu de les Arts Escèniques

Àmbit geogràfic: Catalunya Periodicitat: Diari        10/01/2005

Secció: Espectacles    Pàg:47

TEATRE // DANSA

La 'bailaora' Sara Baras recupera 'Sueños' al Festival del Mil.lenni

El Palau de la Música acull dos dies una antologia flamenca en clau femenina

EL PERIÓDICO

Sara Baras ha triat el seu segon espectacle, Sueños, per participar en la sisena edició del Festival del
Mil.lenni. La coreògrafa i directora gaditana oferirà dues funcions, avui i demà, al Palau de la Música
(21.30 hores). Dues nits per disfrutar d'aquesta antologia del ball flamenc en clau femenina amb què ha
enlluernat des que la va estrenar, el 1999, al Festival de Jerez.
Al xou hi conviuen dansa, música i llum en perfecta harmonia. Es tracta d'un muntatge, sense cap fil
argumental, que aglutina diferents palos del flamenc com la bulería, el martinete, la rondeña, l'alegría, el
fandango, la seguidilla i la soleá. Acompanyada per Jay la Jeroma, Natalia la Chata, Maika Cancelo i
Susana Genil, entre altres, Baras farà una demostració d'art i poderío durant les dues hores que dura el
muntatge.
Sueños li va valer a la bailaora el premi Max de les arts escèniques el 1999 i la va consolidar amb una
extensa gira de 50 representacions per tot Espanya. Sis anys després, i ja convertida en una de les
màximes figures de la dansa, Baras ha decidit tornar a posar en circulació aquesta obra --acaba de
tornar d'una gira a París--, abans de participar en el rodatge de la pròxima pel.lícula de Carlos Saura,
Iberia, basada en la popular suite d'Albéniz.
Baras va néixer el 1972 i va iniciar els seus estudis de dansa a l'escola de la seva mare, Concha Baras.
Amb 18 anys va aconseguir el premi de TVE Gente Joven. El 1989 va ballar a la companyia de Manuel
Morao, actuant al Festival de Teatre Flamenc Alhambra, i el 1991, a París. El 1992 va formar parella
artística amb Javier Barón, amb qui va assistir a la Biennal de Dansa de Lió i al Palau de Congressos de
París. El 1993, la ciutat sevillana de Montellano li va concedir el Madroño Flamenco, premi que s'atorga
a l'artista més destacat de l'any.
El 1996 va formar part de l'espectacle Mujeres, de Merche Esmeralda, i va actuar amb Antonio Canales
com a artista convidada de la seva producció Gitano, presentada a la Biennal de Flamenc de Sevilla. El
1997 va estrenar la seva pròpia companyia, tancant el 37è Festival Nacional de Cante de las Minas. De
moment, i a més de Sueños, Sara Baras ha firmat les següents coreografies: Sensaciones, Juana la
Loca i també Mariana Pineda.
La bailaora converteix Sueños en una festa de la dansa en què amb els set ballarins de la seva
companyia alterna solos i coreografies conjuntes, acompanyada per la música en directe de José María
Bandera, Mario Montoya i Jesús de Rosario.
La bailaora, que va aconseguir el Premio Nacional de Danza el 2003 en la modalitat d'interpretació, es
tornarà a vestir amb pantalons per interpretar una peça eminentment masculina, la farruca, que
executarà amb zapateados a contratemps i redoblaments hieràtics i cadenciosos. Amb aquest ball
l'artista vol retre homenatge a la dona que primer va vestir pantalons, la catalana i genial Carmen
Amaya.
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Sara Baras, en un moment del seu espectacle Sueños.
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