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'CARMEN', un mite en versió flamenca i arcaica 

• Un muntatge acadèmic que sembla destinat a buscar els aplaudiments dels turistes

MONTSE G. OTZET

COMPANYIA Ballet Flamenco de Madrid
SALA Teatre Novedades

Carmen, el mite de la dona lliure i audaç que Mérimée va descriure en la seva obra i que va portar Bizet
a compondre una òpera, ha inspirat moltes versions coreogràfiques. Noms tan rellevants com Roland
Petit, Alberto Alonso, John Cranko i Antonio Gades n'han creat unes versions amb un estil personal.

El Ballet Flamenco de Madrid presenta una versió sense personalitat coreogràfica, ja que la seva
Carmen resulta un muntatge mediocre que transmet una imatge acadèmica i arcaica. El que passa en la
immensa majoria de companyies de flamenc, que neixen sota el nom d'un destacat artista, no passa al
Ballet Flamenco de Madrid, un grup impersonal que sembla que hagi nascut més pel desig d'una
promotora que no pas per l'ànsia creadora d'un grup d'artistes.

La seva Carmen recull a través de seqüències la història que passa a Sevilla i, amb unes cadires i unes
taules com a única escenografia, se succeeixen diferents imatges que ens narren el drama amorós de la
tabaquera més famosa de la història. Per a això, Luciano Ruiz, en la direcció artística, i Paco Mora,
autor de la coreografia, intercalen fragments gravats de Bizet amb altres de pur ball flamenc a càrrec
d'un grup de músics en directe. Dins d'aquest muntatge, que sembla pensat per als turistes i amb uns
responsables que no han tingut ni la delicadesa d'ajustar el vestuari als cossos dels ballarins, destaquen
els noms de Verónica Cantos fent de Carmen, Elena Molina, que fa de Manuela, i Juan Pozo, que és
el torero Escamillo.
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