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Canales revisa el mite de Carmen al Novedades 

SONIA GARCÍA GARCÍA

Antonio Canales protagonitza, juntament amb Lola Greco i Diego Llori, una nova versió de l'òpera
Carmen, de Bizet. Miguel Narros, director escènic, ha donat a l'obra el seu propi segell situant-la en
l'actualitat, i Juan Víctor Rodríguez, responsable de l'adaptació musical, ha anat entremesclant la
música original amb el flamenc. Carmen, Carmela, títol de la versió, s'oferirà sis dies, a partir d'avui, al
Novedades.

Antonio Canales encarna en el muntatge Don José, convertit en un agent secret de la Policia Nacional, i
Carmen (Lola Greco) treballa en un estanc. El ballarí i coreògraf sosté que tot i ser un clàssic,
l'espectacle té moltes aportacions minimalistes i el defineix com "una finestra de la dansa espanyola a
les nostres arrels". A més, destaca, és la primera vegada que l'òpera s'escolta amb quatre guitarres
flamenques i Carmen exhibeix ritmes purs, clàssics i contemporanis."El muntatge --diu--converteix la
dona en una espanyola meravellosa, que abans que res, defensa la seva llibertat personal".

Canales explica que en aquest espectacle no hi ha gaire artifici de festí, perquè és seriós i la dansa és
molt rigorosa. "Està més unida al teatre, als sentiments, a l'amor, la tragèdia, la gelosia i la passió,
que és el que ens ajuda a viure", expressa. El bailaor admet que en escena ocupa el lloc que l'edat li
permet, i diu que li agradaria anar-se retirant com va arribar, "com el fum, i anar desapareixent a poc
a poc".

Després de 25 anys de carrera, l'únic que desitja és llevar-se amb la mateixa il.lusió i que cada minut
continuï tenint "les ganes i el desig de ballar i fer les coses ben fetes", assegura. Entre els seus
projectes futurs, a més a més de les sis coreografies que prepara per al Ballet Nacional d'Espanya,
també hi figura la seva idea de muntar una nova versió de La traviata.

El bailaor sevillà, sensible als problemes de l'actualitat, diu que les coses estan millorant per a la dansa
espanyola, però que es necessita més inversió, més escoles i més foment d'aquesta activitat artística en
els nens. "Però, ¿què es pot fer si els pares han de comprar fins i tot els llibres de text i el ball és
una cosa extra?". També pregunta per l'escàs flux dels diners dels impostos en cultura. "No hi ha una
tradició, però la dansa és bona per al cos, per a l'esperit, l'equilibri i l'harmonia", conclou.
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