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BALL I 'CANTE' EN UNA BAVIERA FLAMENCA 

• Salvador Távora torna a fascinar el públic amb 'Imágenes andaluzas para Carmina Burana'

Guillem Clua

LA FITXA
'Imágenes andaluzas para Carmina Burana'
Local: Teatre Victòria
Horaris: Divendres, 14. 22.00 hores. Dissabte, 15. 19.00 i 22.00. Diumenge, 16. 19.00 hores
Preus: De 20 a 30 euros

La figura del sevillà Salvador Távora sempre està mig immersa en la polèmica a Catalunya, sobretot
quan hi ha toros involucrats, però aquest no és el cas. Amb Imágenes andaluzas para Carmina Burana,
l'autor ha deixat anar el seu particular univers creatiu de profundes arrels flamenques en escena i ha
aconseguit aixecar un gratacel estètic fonamentat en una composició musical a anys llum de la
sensualitat i la calor del Sud: la famosa cantata de Carl Orff.

Estrenada en l'última edició del Festival de Peralada, Imágenes andaluzas para Carmina Burana és
l'últim treball de Távora. Com el seu títol indica, el dramaturg andalús ha treballat sobre la celebèrrima
composició coral (el cine i els anuncis no li han degut mai tant a un compositor) en el que ell defineix
com "una bogeria i un atreviment de la imaginació". I no n'hi ha per a menys. Barrejar en un
espectacle cants semipagans de la baixa edat mitjana amb l'imaginari religiós i andalús requereix altes
dosis de risc.

MÉS SENSUAL I LORQUIANA
L'objectiu de Távora era fer una "nova Carmina Burana més sensual, més atractiva, més
lorquiana". I per a això s'ha deixat portar per les vibracions que li transmetia aquesta partitura, i no s'ha
tallat a l'hora de construir un permanent clima surrealista que envolta l'escenari, envaït per bailaores,
sopranos, cantaores, guitarristes, percussionistes, ballarines de dansa contemporània, cavalls i genets.

El resultat és un deliri dels sentits, una explosió de bellesa plàstica que deixa el públic clavat a la butaca
en la successió de 15 quadros escènics que aconsegueixen unir en un sol espai la Baviera medieval i el
flamenc més pur.
Una equilibrada composició del muntatge de
Salvador Távora
 EL PERIÓDICO DE CATALUNYA
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