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senil perquè el deixin en
pau. Entre tots dos, després
dels recels inicials i superats
els mutus prejudicis, neix
una càlida amistat que els
ajuda a trobar el deslloriga-
dor de les seves inquietuds.

un vell poden establir sòli-
des complicitats. És una
dramatúrgia fresca i actual,
que planteja aspectes pro-
blemàtics de les relacions
humanes que es resolen
amb clau de comèdia.

El veneçolà Rafa Cruz in-
corpora el jove pispa que ha
estat castigat a pintar un
asil, mentre que el zambià
Babou Cham incorpora el
vell que simula demència

L
utz Hübner (1964) té en
el seu haver una tren-
tena d’obres i aquesta

és la segona que estrena en
català al Regina. Fa un pa-
rell d’anys, a Creeps mostra-
va la situació dels joves
d’avui abocats a la tasca de
trobar feina i a la voràgine
televisiva. Ara, a El cor d’un
boxejador (1996), ens parla
de l’amistat intergeneracio-
nal o com un adolescent i
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Complicitats
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En la transformació dels
personatges hi col·labora el
passat de campió de boxa
de l’eixerit ancià, de manera
que l’escena es transforma
en quadrilàter on el jovenet
és ensinistrat en l’art del
cop de puny i sobretot en
l’art de viure. No debades
els assaigs s’han desenvolu-
pat en un ring de l’Hospita-
let, i la boxa s’ha incorporat
com a llenguatge dels intèr-

prets. La neta direcció de
Brigitte Luik, l’esponjosa
versió catalana de Ramon
Farrés i el dinàmic espai es-
cènic de Gina Cubeles col·la-
boren a establir al llarg de
l’obra una càlida complicitat
amb el públic.

*
El cor del boxejador, TEATRE
REGINA , 21 DE GENER. DIR.:
BRIGITTE LUIK.

L’amistat entre
un adolescent i
un vell, a ‘El cor
del boxejador’

S
ota l’aparença d’un
home afable, s’amaga
el monstre dels rodo-

lins fets música. Jaume Ar-
nella acaba de treure al car-
rer el disc Cap i cua, un re-
cull de cançons que salten
del 1968 al 2005, amb les
quals va inaugurar amb ca-
tegoria una nova edició del
Tradicionàrius. El mestre Ar-
nella, que ho és, no té rival.
Xerra pels descosits, fa riure
i es marca uns romanços
que no tenen pèrdua. Domi-
na l’escenari com pocs,
coses de la saviesa del dia-
ble, i treu fum d’on no hi ha
llenya. I el més interessant
de tot és que, malgrat el pas
dels anys, cada cop que
puja allà dalt amb la guitar-
ra, segueix semblant un noi
amb sabates noves.

A cavall entre la innocèn-
cia d’un trobador i la ironia
d’un cronista, Arnella va
mostrar les diferències i les
similituds que marquen els
dos pols de la seva trajectò-
ria artística. Que ve a ser
com mesurar la distància
que hi ha entre el foc de
camp de Les rondes del vi, a
la conya en vers d’El burro
català. I és quan surt l’Arne-
lla carregat d’intencions,
quan un millor s’ho passa.

El rei del rodolí, acompa-
nyat de Ferran Martínez a
l’acordió, va omplir la sala
dels Lluïsos de Gràcia fins a
l’overbooking. Una bona
manera de demostrar que
el Tradicionàrius troba a fal-
tar un teatre fet a mida. Tot
arribarà.

*
Jaume Arnella, XIX FESTIVAL
TRADICIONÀRIUS. BARCELONA,
13 DE GENER.
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Arnella:
sota, cavall
i rei

Ambregustclàssic
La ‘bailaora’ Sara Baras estrena a Barcelona el seu nou espectacle,
‘Sabores’, després que la crítica parisenca l’ha deixat pels núvols

Marta Monedero
BARCELONA

Pràcticament amb totes les
entrades venudes per als
cinc dies que actua al Bar-
celona Teatre Musical
(BTM), Sara Baras reconeix
que, tot i l’èxit obtingut a
París, li feia “una mica de
por” venir a Barcelona, en-
cara que des que hi va debu-
tar al 1997 “la resposta del
públic sempre ha estat molt
especial”.

Com que a flamenca no la
guanya ningú, en aquesta
ocasió, la bailaora presenta
Sabores, espectacle que
tanca la seva trilogia (Sue-
ños, Sensaciones) dedicada
al flamenc sense additius.
Aquí, els pals clàssics no
busquen companys de viat-
ge. El que ha fet Baras, amb
la col·laboració dels bailao-
res José Serrano i Luis Or-
tega, “és ballar tal com es fa
avui, però recordant-me
dels mestres sense intentar
imitar-los ni ser com ells,
sinó expressant les seves
idees des del ball d’avui”.

En aquest moment de
maduresa professional això
és el que li venia més de
gust. Retre homenatge a
tots aquells de qui ha après
alguna cosa, començant per
la seva mare Concha Baras.
“Com en el flamenc d’abans,
les lletres continuen sent
improvisades i el ball el
duen els peus sense tancar-
se a un moviment prèvia-
ment muntat”, explica.

Identitat original
Després d’un bolero intro-
ductori i uns tangos del cos
de ball, el primer plat fort de
Sabores és A fuego lento, on
la bailaora comparteix es-

cenari amb José Serrano i
Luis Ortega. Però Baras rei-
vindica també poder ense-
nyar pals que fa molt que no
es ballen com un taranto in-
terpretat per una dona, en
què es fa especial èmfasi “en
com es marquen els bra-
ços”, o un martinete “amb
pantalons i cuixals d’home”.

‘Bulería’ total
Si de la bailaora se’n desta-
ca sempre la seva destresa
amb les bulerías, “aquest
cop la incorporem com a
número, dedicada als crítics
que diuen que som pesats”,
diu irònicament. De fet,
Baras admet amb un mig
somriure que, de vegades,
“els flamencs som molt pe-
sats”. Per això ha intentat
que els pals que desfilen per
l’escenari siguin “com una

paleta de sabors”. Un ven-
tall al qual hi ajuda el cro-
matisme del vestuari que
l’artista utilitza a l’escenari.
“Puc ballar amb vestits i
amb pantalons i no vull re-
nunciar a cap dels dos”, co-
menta la bailaora, que, a
aquestes altures, ja ha dei-
xat enrere l’enrenou de per
què ballava amb pantalons.

Sabores també inclou
una zambra, “tècnicament
sorprenent”, que executa
acompanyada de la secció
femenina del cos de ball de
la companyia, una seguiri-
ya només amb el cos mas-
culí, una alegría de Còrdova
interpretada per José Ser-
rano i una altra seguiriya,
“més seriosa del que ja és
habitual”, que corre a càr-
rec de Luis Ortega. Tot ple-
gat, fent una picada d’ullet

al passat, però sense aban-
donar l’estil de la compa-
nyia.

Sabores estarà de gira
per mig món fins al 2007.
De fet, tornarà a Barcelona
al maig, aquest cop al Teatre
Tívoli, on s’hi estarà tres
setmanes. S’espera que lla-
vors es presenti un llibre de
Peter Müller sobre l’artista i
que es faci una exposició
sobre la seva trajectòria
com a ballarina i coreògrafa.

Tot i l’experiència i popu-
laritat, l’artista reconeix
que “amb els anys n’aprens,
però cada vegada em poso
més nerviosa”. Tres segons
abans de sortir a l’escenari,
la bailaora confessa que
sempre es recorda de la
frase de Chavela Vargas:
“Em pregunto per què no
sóc modista”. ■

Sara Baras amb els ‘bailaores’ José Serrano i Luis Ortega ■ M. ÀNGELS TORRES

“A ‘Sabores’
ballem amb
l’estil d’avui en
dia però
recordant els
mestres”


