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H
an passat 13 anys des 
de l’estrena d’aques-
ta versió de Carmen a 
Peralada i sembla que 
va ser ahir. La mateixa 

màgia, la mateixa força, la mateixa 
vehemència. Uns lleugers retocs per 
adaptar la producció a la seva rees-
trena, fa dos anys, al teatre de La Cu-
adra a Sevilla i la creació de Salva-
dor Távora ha tornat a encendre els 
llums per a una renovada arrenca-
da. La que es va disfrutar dissabte a 
la nit durant la clausura del Festival 
de la Porta Ferrada de Sant Feliu de 
Guíxols, entre aclamacions i bravos 
d’un públic entusiasmat.
  I és que estem parlant d’un clàs-
sic teatral flamenc, com el d’aquells 
musicals de Broadway que es mante-
nen eternament en cartell i que sem-
pre tornen a emocionar.
  Gairebé 800 representacions per 
tot el món certifiquen l’èxit d’una 
proposta que té ben poc a veure amb 
l’òpera de Bizet, excepte en la inser-
ció de passatges musicals com el de 
la popular Habanera utilitzats per 
ajudar a dibuixar alguns dels mo-
ments festius i també de més tensió 
dramàtica.
 Távora va crear l’obra a partir de 
la llegenda de la cigarrera però des-
pullant-la dels tòpics de la novel·la 
de Merimée. Carmen és en aquesta re-
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Un clàssic que 
sempre emociona
crÒnica El muntatge de ‘Carmen’ de Távora 
enlluerna en la clausura de Porta Ferrada

visió una dona lliure i independent, 
i defensora de les reivindicacions 
del seu col·lectiu.
  A Salvador Távora només li cal 
rescatar el llenguatge del flamenc 
més auster i més pur i aplicar-lo a la 
seva personal dramatúrgia, arrela-
da en la cultura popular andalusa. 
Cante, passions a cop de taló i el so 
de les cornetes i tambors de la ban-
da del Santísimo Cristo de las Tres 
Caídas que ens remeten, amb nat-
zarens inclosos, a la Setmana Santa 
sevillana són els elements utilitzats 
per narrar la història. 
 I també un elaboradíssim treball 
actoral i coreogràfic que magnifica 
l’expressió del cos, reforçada per la 
il·luminació a càrrec de José Blanco. 
Aquests alats i sinuosos gestos dels 
braços ho diuen tot sense necessitat 
de paraules.
 

LA NÉTA DE TÁVORA // Carmen ja no és 
la Juana Amaya del 1996 sinó María 
Távora, la néta de 24 anys del direc-
tor que surt per primera vegada de 
gira. Una cigarrera plena de força i 
vitalitat, desbordant i sensual, que 
expressa la poètica física dels sentits 
tot i que el seu ball pot créixer enca-
ra més. Al seu costat, també segueix 
enlluernant El Mistela, explosiu i a 
la vegada contingut ballarí d’impe-
cable taloneig que dóna vida al tur-
mentat Don José Lizarrabengoa. Un 
prodigi d’expressió, el d’aquesta pa-

33 Un moment de la representació de Carmen a Porta Ferrada, dissabte a la nit.
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rella, capaç d’il·lustrar com poques 
la història d’amor fatal.
 ¡I aquest cavall blanc que no ve 
de Bonanza sinó de l’escola jereza-
na! ¡Quina elegància i quina mera-
vellosa giravolta! Sublim, l’escena 
del ball amb les potes del davant del 
cavall compassades amb el del talo-
neig del personatge de Carmen, un 
dels moments de més bellesa de l’es-
timulant espectacle. 
 Art al servei d’un muntatge on 
tots els participants es complemen-
ten a la perfecció: les cantaoras, com 
a narradores de la història, i els baila-

ores marcant els diferents moments 
de l’acció --entre aquests destaquen 
el de l’honor i la navalla, la detenció 
i la mort de Don José, la corrida de to-
ros i la mort de Carmen--. 
 El toc dels dos guitarristes i les in-
cursions de la banda, de vegades una 
mica massa estrident, arrodoneixen 
el conjunt. Enginyós el marc amb 
campanes, dins de la calculada nue-
sa escènica d’un espectacle en què la 
força radica sobretot en l’expressió 
corporal. I, amb tanta màgia, ningú 
va recordar la polèmica sobre el to-
ro. Millor. H

Sublim l’escena del 
ball del cavall amb les 
potes del davant al 
ritme del taloneig

No hi ha artistes inclassificables: hi 
ha etiquetadors negats o mandro-
sos. Fatima Spar and the Freedom 
Fries serveixen una amanida varia-
da, és cert, però amb ingredients aï-
llables: jazz-swing d’altres temps en 
contacte amb espècies balcàniques, 
cabaret berlinès i relíquies de civilit-
zacions jueves i gitanes que van dei-
xar pòsit a la Viena imperial i multi-
nacional d’un segle enrere. Un me-
nú no sols vitaminat i agitador, sinó 
culturalment inquiet, que faria plo-
rar d’emoció el pobre Stefan Zweig.
 El Mas i Mas Festival es va atrevir 
a portar-los divendres a Luz de Gas, 
en la seva primera compareixença 
a Barcelona. Des de la primera can-
çó, My little someone, vam veure que 
juguen la carta de l’entreteniment 
de la mà de Spar, cantant turcoaus-
tríaca amb gust per la gesticulació, 
els gags extravertits (aquell megà-
fon) i les expressions facials burles-
ques. La banda, que ha publicat dos 
discos, Zirzop (2005) i Trust (2008), 
amb cançons en alemany, turc i an-
glès, la completen sis músics, entre 
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Fatima Spar i la seva Viena universal
crÒnica La cantant turcoaustríaca i el seu grup, The Freedom Fries, 
van servir un suggerent còctel de jazz i cabaret mestís a Luz de Gas

ells dos músics de vent i un acordi-
onista, que van tutelar Spar en un 
rumb musical exòtic amb simpatia 
pel swing i el jazz de Nova Orleans, 
però també per les fanfàrries gitanes 
sèrbies i romaneses. 
 Die kleptomanin es va acostar al kle-
zmer jueu, i Biting creepers, al cabaret 
d’entreguerres passat pel filtre de 
Tom Waits. Peces com ara Bosa no-

ga, Candy shop i Travlin’ 
all alone («la favorita de 
Billie Holiday», va asse-
gurar la cantant) van 
donar un atractiu per-
fil heterodox d’aquest 
grup; inquiet i modera-
dament dinàmic. 
 El problema és que 
el concert no va acon-
seguir rendibilitzar 
aquest capital i, a la se-
gona part de l’actuació 
va perdre pistonada per 
dos motius: un disseny 
estrany del repertori 
que va relegar cap al fi-
nal les peces més lentes 
i sinuoses (en què Spar 
no va demostrar un ca-
risma interpretatiu re-

marcable) i una creixent tendència 
als fragments solistes que van enca-
llar el repertori. Ho van arreglar als 
bisos, però a aquelles altures el pú-
blic ja estava fred, preguntant-se per 
què el directe de Fatima Spar and the 
Freedom Fries va acabar sent menys 
divertit i més difús del que prometi-
en els discos. H
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