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La història de la jove de Triana, 
venedora de cigars, que fou morta 
pels seus amors amb un picador i a 
la qual Bizet va donar una banda 
sonora que s’ha escampat com la 
pólvora del fusell dels seus 
agressors, és prou coneguda arreu 
del món. La història que en va fer 
Salvador Távora amb La Cuadra de 
Sevilla, i que el va conduir per 
jutjats i advocats, ho és una mica 
menys, però no pas gaire. Perquè la 
idea d’aquest sevillà que ha estat 
capaç de lligar en un sol espectacle 
flamenc, toros i màquines no va 
acabar d’agradar al consistori 
barceloní, i l’any 1999 li va denegar 
el permís per actuar a la 
Monumental atès que la legislació 
catalana no permetia matar cap 
brau fora d’un espectacle taurí.

La qüestió va ser portada al 
Tribunal Superior i l’Ajuntament 

es va veure obligat a pagar una 
important compensació econòmica 
a l’artista, que ha decidit refer l’obra 
del 1996 en una versió sense sang i 
que no tingui cap problema per 
presentar-se a Andalusia o fora, ja 
que cada cop ho tenen més difícil els 
que volen posar animals en escena, 
i encara més si se’ls vol fer mal. Però 
el toro s’hi queda.

Perquè Távora no podria 
concebre l’obra de Carmen (ni 
gairebé cap dels seus espectacles) 
sense aplegar-hi les tres passions 
de la seva vida: el flamenc que va 
mamar als carrers del barri humil 
de Sevilla on va créixer, les 
màquines que arreglava en l’època 
que treballava en una fàbrica tèxtil, 
i els toros, als quals es va dedicar 
uns anys, fins a la mort del seu 
patró per unes banyes esmolades.

D’aquí també sorgeix el tema de 
la mort, recorrent al discurs de 
Távora, que atribueix la capacitat 
de viure el moment a la consciència 
persistent de la fi, de la mateixa 
manera que el valor de l’espectacle 
es troba en el risc i, per tant, en la 
possibilitat de fallar, ferir-se, potser 
fins a l’agonia. 

Esperem que tot surti bé en la 
seva presentació a Barcelona, que 
servirà per encetar una extensa 
gira per més d’un centenar de 
places a Espanya, Europa i 
l’Amèrica Llatina, on ja l’esperen 
veure amb els vint músics, tambors 
i cornetes, els cantants, ballarins i 
els toreros recortadores, que són 
aquells que es presenten davant del 
toro sense espasa ni capa, i que es 

dediquen a saltar i fer piruetes 
davant seu en un sensual ball de 
provocació en què home i animal 
s’enfronten sense cap arma pel mig 
i en surten il·lesos. Bé, això el toro, 
que té banyes. El torero, que no té 
res prou dur ni punxegut, sempre 
se la juga.

En total, aquesta Carmen desfila 
amb un centenar de persones, 
seixanta en escena i una 

quarantena darrere les bambolines, 
per fer que el mecanisme escènic no 
s’aturi en les dues hores que dura 
l’espectacle, sense interrupció, i 
durant les quals Távora ens acosta 
a les olors, als sons i a la pell de 
gallina que surten de les 
expressions de la cultura popular 
andalusa. De fet, la intenció última 
de l’artista sevillà és la de recuperar 
aquestes tradicions en un marc 
escènic per dignificar la identitat 
del seu poble.

Carmen és la història perfecta 
per fer-ho, netejada de frivolitats i 
emfatitzant el sentit social del seu 
esdeveniment, el compromís polític 
inalterable que la va conduir a  la 
mort. La protagonista era una dona 
pobra, obrera i gitana, però que 
liderava orgullosa qualsevol 
revolta organitzada contra els 
convencionalismes socials de 
l’època que xafaven la llibertat i la 
dignitat de les dones treballadores 
com ella. I, en realitat, és per haver 
reclamat aquesta llibertat que va 
morir.

‘Carmen’. Teatre Victòria.  
Fins al 19 de juny.

La història de Carmen i la 
versió animal de Távora: 
toros, màquines i amenc. 
Bàrbara Raubert posa 
clàssic sobre clàssic.

Carmen sense sang

Távora vol recuperar 
les tradicions 
andaluses per 
digni car el poble

La Cuadra de Sevilla torna a Barcelona amb una òpera andalusa clàssica, que en quinze anys ha fet unes 800 representacions per tot el món.
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