
CARMEN

DE GEORGES BIZET. LLIBRET: HENRI MEILHAC I LUDOVIC HALÉVY. DIR. MUSICAL:
AINARS RUBIKIS. DIR. D’ESCENA: CALIXTO BIEITO. INT.: BÉATRICE URIA-
MONZON, NIKOLAI SCHUKOFF, MASSIMO CAVALLETTI, EVELIN NOVAK. DATA: 17,
20, 23, 26, 29/4 I 2/5. LLOC: GRAN TEATRE DEL LICEU. LA RAMBLA, 51. METRO:
LICEU (L3). TEL.: 934 859 900. PREU: DE 9 A 176€. HORARI: 20H; DG., 17H.

EL LICEU RECUPERA L’EXTRAORDINARI MUNTATGE DE ‘CARMEN’ SIGNAT PER CALIXTO BIEITO,

I ENS FICA EN UN RANCI I MOLT HISPÀNIC MÓNMASCLE PLE DE LEGIONARIS I DE MARGINALITAT

L’ocell rebel de la passió sota
l’amenaçadora ombra del toro brau

Fa pocs dies, La Vanguardia
publicava un extens repor-
tatge sobre lamanera com la
seva silueta negra associada
a lamarca Espanya ha aca-
bat acoblant-se a paisatges del
nord d’Europa, i fins i tot s’ha
arribat a tenyir dels colors de
l’arc de SantMartí propis de
l’orgull gai. Però, sens dubte, el
toro que ara es presenta amb
aire cosmopolita i tolerant té
poc a veure amb l’original que
creava vincles indissolubles
entre les essències pàtries re-
presentades per l’anomenada
fiesta nacional i una determi-
nadamarca de brandi.
I és precisament aquest

toro que remet a conceptes

atàvics, a masculinitat pura i
dura i a repressió, el que pro-
jecta la seva ombra allarga-
da en l’escenografia que Al-
fons Flores va dissenyar per
al muntatge de Carmen que
Calixto Bieito va estrenar
al Festival de Peralada avi-
at farà setze anys, i que des-
prés va presentar corregit
i augmentat al Gran Teatre
del Liceu fa sis temporades.
Un espectacle que es troba
entre els més notables de la
brillant trajectòria de Bieito.
I també entre els més vistos:
fins ara, aquesta personalís-
sima aproximació a la cèle-
bre obra mestra de Bizet ha
congregat més de mig milió
d’espectadors de setze ciu-
tats d’arreu del món.

I sens dubte, una bona part
d’aquests espectadors (coma
mínim, elsmenys informats)
han tingut una bona sorpresa
quan han comprovat com la
seductora cigarrera gitana ja
no vivia a la Sevilla folklòri-
ca del segleXIXde lamajo-
ria demuntatges de l’obra. La
Carmen deBieito és una dona
de ben entrada la segonamei-
tat del segleXX acostumada
amoure’s per àrides casernes
ocupades per legionaris amb

R. OLIVER

la testosterona pels núvols. I
també, per territoris fronte-
rers en què, quan arriba la
nit, en lloc dels bandolers de
Mérimée i Bizet, es reuneixen
els traficants de gairebé tot,
acostumats a no conduir altra
mena de vehicle que no sigui
un bonMercedes d’aquests
quemarquen terreny.
Recordeu les paraules que

canta Carmen a la seva ha-
vanera?: “L’amor és un ocell
rebel que ningú no pot domi-
nar… Si tu nom’estimes, jo sí
que t’estimo; i si jo t’estimo,
vés amb compte!”. D’això a
convertir-se en exemple pa-
radigmàtic de dona fatal, no-
més hi ha un pas. Però, per
Bieito, Carmen no és pas una
dona fatal, sinó gairebé la víc-
tima fatal d’unmónmascle
que condemna la llibertat (so-
vint, amb pena demort) i en
què els aprenents de torero
practiquen a pèl amb el capot
sota la llum de la lluna.
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