
DIJOUS

rònicac

Melancolia pop 
amb Bradien 
i Bill Wells
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La banda barcelonina de pop ins
trumental Bradien va tenir di
marts, 12, l’honor de compartir 
escenari (l’Auditori de l’Espai Cul
tural Caja Madrid) amb Bill Wells, 
músic escocès de culte conegut 
pels seus àlbums propis i per ha
ver col·laborat amb Arab Strap, 
The Pastels o Teenage Fanclub; la 
crema de l’indie escocès. Junta
ment amb Wells va actuar Lorna 
Gilfedder, companya a The Natio
nal Jazz Trio Of Scotland. 
    Amb un delicat Wells al piano, 
l’actuació va transcórrer pel ca
mí d’un easy listening melancòlic, 
jazzy i sense por de l’accident, i 
van sonar números tant de Bra
dien com dels mil projectes del 
convidat (The Bill Octet Trio, The 
Bill Wells Octet, els seus discos 
amb Maher Shalal Hash Baz), que 
es va quedar sol amb Gilfedder 
per a una part central que va in
cloure temes en japonès i caste
llà. Simpàtica fantasia. H

El grup local va compartir 
escenari amb el músic 
escocès de culte

33 María Távora, néta del director, en una escena del muntatge.

EL pERIóDICO

Un ‘verdi’ a ritme 
de fandango

rònicac

‘Flamenco para Traviata’, de Salvador Távora, 
sedueix el poliorama amb la nuesa del seu art

CÉSAR LÓPEZ ROSELL
BARCELONA

E
stimulant retorn de Salva
dor Távora a Barcelona. El 
rescat a càrrec del Poliora
ma de Flamenco para Travi-

ata, un espectacle que ja va passar 
per Peralada, ens va permetre disfru
tar de l’encès lirisme i la nuesa del 
muntatge d’aquest singular direc
tor. L’inspirada trobada entre el sen
timent poètic del fandango i l’òpera 
de Verdi va seduir un públic que va 
convertir en una celebració la visita 
de La Cuadra de Sevilla.
 Des de la seva última aparició al 
Mercat de les Flors amb Don Juan en 
los ruedos fa nou anys i després de la 
fallida representació amb toro de 
Carmen, la companyia de Távora no 
havia trepitjat els escenaris barce
lonins. El clima d’expectació, amb 
moltes cares conegudes del món de 
la cultura, estava justificat. I ningú 
en va sortir defraudat.
 Uns fandangos van encendre la 
metxa i la flama de l’entusiasme va 
arribar a la platea per no esvairse. 

Una simple escenografia, amb dos 
quadros que mostren les cares dels 
protagonistes dibuixades en sang, 
uns gerros i un tablao amb dos gui
tarristes, un percussionista i el dra
màtic cante de Javier Allende i Ana 
Real són suficients per a Távora per 
acompanyar el passional i exquisit 
ball de María Távora (la prostituta tí
sica Violeta), la seva néta, i el virtuo
sisme d’El Mistela (l’enamorat nen 
de casa bona Alfredo).

SENSE ADDITAMENTS / Aquesta senzilla 
estructura demostra que l’art en es
tat pur no necessita additaments. I 
quan s’ha de travessar la línia de la 
interpretació dels fandangos, que 
centren la història dels dos perso
natges operístics traslladats a l’uni
vers andalús, per donar pas a les es
cenes amb fragments de La traviata 
l’espectacle no se’n ressent, encara 
que les gravacions –entre elles algu
na amb la veu de Maria Callas– no ar
ribin amb el millor so.
 Una ballarina clàssica (Raquel Ló
pez) complementa els passatges del 
drama, amb tutú vermell durant la 
malaltia de Violeta i negre a l’hora 
de la seva mort. Manuel González i 

Rocío Suárez brillen en els balls de 
festa i amb màscares i imposa la fi
gura del manipulador pare d’Alfre
do (Francisco Torres), que utilitza la 
mentida per separar el seu fill de la 
prostituta, i que també apareix com 
a xanquer. El cavall blanc Cascanue
ces i el seu genet, Jaime de la Puerta, 
es van endur, com a Carmen, ovaci
ons amb els seus preciosos giravolts 

al ritme de la música.
 Bellíssima la composició amb 
l’escena de la mort de Violeta i es
plèndid el final amb protagonisme 
per a tots els intèrprets d’un espec
tacle que és també una reivindica
ció del fandango, sens dubte el mi
llor vehicle d’expressió per a aques
ta història d’amor impossible. No 
se’l perdin. H
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