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El ball de Canales fon els mites de Carmen i Otel.lo 

El coreògraf estrena a Sant Feliu de Guíxols l'espectacle 'Carmen, Carmela'

JUAN SOTO VIÑOLO

Una altra vegada l'òpera Carmen, la que va compondre Georges Bizet a partir de la història de Prosper
Merimée, serveix d'inspiració i argument per a un espectacle, flamenc en aquesta ocasió, que revisa el
mite de la cigarrera andalusa que desferma passions.

Antonio Canales ha estat descansant a Sevilla abans d'iniciar una gira per Catalunya i les Balears amb
la seva última producció, Carmen, Carmela, en què firma la idea, el guió i la coreografia. L'obra es
representarà al teatre Novedades de Barcelona del 21 al 26 de setembre, però l'estrena a Catalunya
tindrà lloc aquesta nit al 42è Festival de la Porta Ferrada, a Sant Feliu de Guíxols (Baix Empordà).

EL MESTRE GADES

Mentre es pren un fino a la vora del Guadalquivir a Triana, Canales té un sincer record per a Antonio
Gades. "Va ser un mestre únic, un artista seriós com el seu ball, inspirat en l'escola de Vicente
Escudero --comenta amb visible emoció--. La mesura i el gest sense exagerar li van donar una
personalitat inimitable. Sembla com si l'estigui veient ballar a Los tarantos".

La mirada de l'hiperactiu Canales s'enterboleix, però el bailaor es refà ràpidament. La fresca del
Guadalquivir a la nit s'emporta els records riu avall. Carmen, Carmela és una altra de les produccions de
Canales que compta amb un director escènic, com va passar amb La casa de Bernarda Alba, dirigida
per Lluís Pasqual; en aquest cas és el prestigiós Miguel Narros. "Jo interpreto un Don José d'avui
dia, però amb una forta influència d'Otel.lo, un home gelós, crispat, dramàtic i tràgic", explica
Antonio Canales. Li dóna la rèplica Lola Greco, filla del bailaor i coreògraf José Greco.

Carmen està enamorada de Don José, però coqueteja pel seu esperit seductor, i això l'omple a ell de
dubtes. El tercer protagonista, Diego Llori, interpreta el torero, un personatge fanfarró i egocèntric,
sense sentiments, que es deixa estimar i és el causant del desenllaç que es revelarà en l'estrena
d'aquesta nit.

"Basant-me en Otel.lo, he creat un personatge enamorat i turmentat a la vegada, d'un acusat
dramatisme que expresso a través del ball. I Lola Greco està brillant en el seu paper de dona
seductora, incapaç de dominar els seus sentiments", subratlla Canales, a qui sempre l'ha captivat la
figura del gelós moro de Venècia. "He volgut experimentar com podia ser Don José amb la
personalitat torturada d'Otel.lo". Tot plegat amb la música de Bizet audaçment adaptada a la guitarra
i el cante flamenc. "Això ens permet expressar-nos a l'escenari amb tota la força del ball i la
dramatúrgia de Shakespeare i Merimée", apunta el bailaor i coreògraf. "Per primera vegada s'ha
transcrit una òpera al llenguatge musical flamenc", acaba dient.

Els arranjaments de la partitura de Bizet els ha escrit Víctor Yagüe per a quatre guitarres flamenques.
La resta de la música va a càrrec de dos cantaores, guitarres i percussió. Aquesta atrevida versió de
Carmen es representarà també el 13 d'agost al Camp de Mart, a Tarragona, i a l'Auditorium de Palma
de Mallorca el 6 de novembre.
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Antonio Canales (Don José) i Lola Greco (Carmen), en un moment de l'obra.
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