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Quatre mirades sobre  
un mite incombustible

Marta García Cadena i Néstor Pindado, dos del 
trio d’intèrprets de 4Carmen. JOAN CASTRO / ICONNA

a la partitura, els quatre compo-
sitors abracen des de l’avantguar-
da més aspra fins al pastitx més 
desenfrenat, sobretot de la parti-
tura de Bizet, amb una varietat de 
registres que forma part lògica del 
joc sense que, tanmateix, cap 
d’ells creï línies vocals interes-
sants (un dels mals comuns de 
l’òpera actual). Posats a destacar-
ne un fragment, serien els omino-
sos ostinati de Mischa Tangian per 
a Carmen aux enfers els que es re-
velen més adients per al contingut 
dramàtic. 

La direcció d’escena de Marc 
Rosich poca cosa pot fer amb 
aquest material, mentre la part 
musical va a càrrec d’Alfredo Ar-
mero (piano) i Àlex Rodríguez 
Flaqué (violoncel). El so punxe-
gut de Marta García Cadena no és 
el que hom associa a la sensual ci-
garrera, però l’entrega sense re-
serves tant de la soprano com 
d’un eficaç Néstor Pindado i un 
Toni Viñals escènicament irresis-
tible és la millor defensa de què 
disposa 4Carmen.e

Els intèrprets són la millor defensa de ‘4Carmen’

ÒPERA

Una multitud pren  
la Sala Oval del MNAC

col·lectiu que és, a petita escala, una 
societat en si mateixa. Les conclusi-
ons, esclar, al gust del consumidor: 
“És el cicle de la vida”, deia una se-
nyora a la sortida. La vida en esce-
na té un poder extraordinari.  

Corrents humans imparables 
Els intèrprets de Multitud són vo-
luntaris que s’han conegut aquests 
dies. N’hi ha de totes mides i formes, 
i cadascú va vestit d’ell mateix. Són 
individus en companyia. Tamara 
Cubas sembla que ha guiat els mo-
viments a gran escala –els corrents 
humans que canvien de sentit, les 
caigudes cícliques, els aparella-
ments, les topades–, però a petita es-
cala són els ballarins els que ator-
guen singularitat als personatges.  

Una de les imatges que creen fa 
pensar en la gentada que es creua als 
carrers d’una ciutat a l’hora punta. 
Alguns cauen, n’hi ha que s’aturen, 
n’hi ha que els cullen i n’hi ha que 
passen de llarg. Hi ha parelles que es 
troben i hi ha qui arrenca a córrer. 
Però el corrent de gent segueix, im-
parable, com la vida, com el pas del 
temps. En una altra escena es for-
men grups i es visualitzen els líders, 
els ressaguers i els marginals. En 
una de les més impactants, la massa 
linxa un pobre noi a estrebades. El 
crit estripat de tots té el seu efecte; 
un crit sol, un altre de diferent. En 
el moment climàtic, tots s’arren-
quen la roba, se la canvien, la llan-
cen i acaben formant una autopis-
ta de cossos per la qual passen uns 
per sobre els altres, trepitjant-se. La 
vida i els seus efectes.e

Un centenar de persones participen en l’espectacle Multitud, que 
ocupa la Sala Oval del Museu Nacional d’Art de Catalunya. CÈLIA ATSET
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Sona Let it be a l’esplanada 
del Palau Nacional de 
Montjuïc gràcies a un vo-
luntariós teclista ambu-
lant que amenitza la pos-

ta de sol des d’aquest mirador de 
Barcelona (ahir, a les 17.21 h). Una 
cua inusual i d’una mitjana d’edat 
encara més excepcional embussa la 
porta d’entrada al museu. El festival 
Sâlmon, el cicle de creació contem-
porània del Mercat de les Flors, ha 
pres la Sala Oval del MNAC per re-
presentar-hi Multitud, un projecte 
de la uruguaiana Tamara Cubas que 
vol motivar reflexions polítiques a 
partir del cos i el moviment (avui es 
tornarà a fer a les 18 h).  

I, efectivament, tota una multi-
tud s’aixecarà i, de mica en mica, en-
trarà en aquest lloc que abans han 
ocupat el Sónar, l’Elèctrica Dharma 
o un casament indi. Un escenari de 
gala. Cent persones s’erigeixen de 
cara al públic. La força –escènica, fí-
sica i política– d’un grup tan gran és 
evident només d’entrada. L’espec-
tacle jugarà constantment amb el 
pes de la col·lectivitat i de la indivi-
dualitat, a descobrir l’alteritat o aï-
llar-se’n, amb la singularitat i la 
massa, a seguir el corrent o anar 
contra corrent. L’espectacle no exi-
geix al públic una gran capacitat me-
tafòrica perquè explora els compor-
taments de la societat des d’un 
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Els mites són susceptibles 
de ser sotmesos a proces-
sos d’interpretació, 
adaptació, actualització, 
revisió i paròdia, entre 

molts d’altres, la validesa dels quals 
es basa tant en la coherència dels 
plantejaments com en l’enriqui-
ment que poden aportar a l’original. 
4Carmen, proposta coral a partir 
d’una de les òperes més populars del 
repertori (en si mateixa, la declina-
ció més celebrada del relat original 
de Mérimée), es limita a ser una sim-
ple nota a peu de pàgina, un comen-
tari de curta volada que no va gaire 
més enllà d’oferir un divertiment 
d’interès discontinu. 

Aquesta nova iniciativa de l’ani-
mós equip d’Òpera de Butxaca i No-
va Creació va ser estrenada a l’estiu 
a Peralada i presentada a la Neuköll-
ner Oper de Berlín abans de les du-
es funcions a l’Arts Santa Mònica. 
Quatre parelles de compositors i lli-
bretistes són els responsables de les 
vinyetes que integren l’espectacle, 
articulat al voltant d’una conferèn-
cia d’experts sobre Carmen. La pri-
mera (obra de Lucas Peire i Marc Ar-
tigau) posa sobre la taula els temes 
centrals, com avisa el títol Passió, 
mort i dolor. A Carmen aux enfers, 
Mischa Tangian i Helena Tornero 
ofereixen un bucle sense escapatò-
ria, una història que s’amplia de for-
ma retrospectiva per acabar sempre 
amb la mort de la gitana a mans de 
Don José. Carles Pedragosa i Jordi 
Oriol signen l’interludi còmic de 
Restaurant Carmen, una astracana-
da frenètica d’humor primari, abans 
que Clara Peya i Marc Angelet dis-
seccionin el mite a Autòpsia. 

L’espectacle no s’oblida de propo-
sar un capgirament de papers puntu-
al entre botxí i víctima, però, comp-
tat i debatut, el textos es limiten a la 
mera anècdota sense gruix. Pel que fa 

Crítica

BARCELONA
XAVIER CESTER

Varietat 
Els quatre 
compositors 
abracen des de 
l’avantguarda 
fins al pastitx 
desenfrenat


