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El cant a la dona d'Antonio Canales

A 'Carmen, Carmela' el 'bailaor' transforma l'òpera de Bizet en "una finestra a la dansa
espanyola, a les nostres arrels"

Jaume Pi

'C armen, Carme- la', la darrera creació d'Antonio Canales, és una versió de la coneguda obra a
través del flamenc clàssic i situada en l'actualitat.

Carmen, Carmela 
Novedades
Del 21/09 al 26/09

Carmen és una de les més grans òperes de la història, basada en la novel·la homònima de Merimée, i
versionada del dret i del revés per músics, escenògrafs, dramaturgs, ballarins, coreògrafs i artistes del
món de l'escena fins a la sacietat amb resultats dispars. Antonio Canales ha ideat la seva pròpia versió
de l'òpera de Bizet. El seu mètode per apropar-s'hi és oferir al públic un vessant radicalment diferent
d'aquella Carmen femme fatale que, de forma inconscient, tracta els homes com a mercaderies.

Segons Canales, Carmen, Carmela -així es diu l'espectacle- és "un cant a la dona, a la puresa i a la
llibertat de decisió que el personatge femení emprèn". Pel ballarí sevillà, "hi ha moltes cármenes", ja
que, segons ell, "la dona sempre arriba més al límit que nosaltres, els homes: al límit de la paciència, en
el cas de les mares, o al del dolor, perquè són elles les que pareixen; de manera que cadascuna
d'aquestes dones al límit són en si mateixes una Carmen". Aquesta defensa de la llibertat femenina és,
en opinió de Canales, "la Carmen actual, la que ja no és objecte; la força de la dona que creix per poder
decidir amb llibertat".

Personatge exquisit
El ballarí defineix l'espectacle que avui arriba al teatre Novedades com "una finestra a la dansa
espanyola, a les nostres arrels". Canales explica que es tracta d'una obra amb dansa contemporània,
passant per tot els estils del flamenc clàssic pur, que combina també teatre però amb "gran equilibri", ja
que, "mentre actuem, no ens sembla que parem de ballar ni un sol moment". Tant ell com la seva
acompanyant a l'escenari, Lola Greco, mostren un alt grau d'entusiasme al parlar de la seva creació, de
la qual no escatimen elogis: "Transparent, pura, lliure". Greco va més enllà i creu que el seu personatge
és "exquisit", sobretot perquè "Antonio el fa exquisit".

Carmen, Carmela està dirigit per qui va ser responsable artístic del Teatro Español de Madrid, Miguel
Narros, i compta amb adaptació musical a càrrec de Juan Víctor Rodríguez. La coreografia és del
mateix Canales, que destaca també "l'emotivitat de l'obra a l'hora de representar-la per part de tots
nosaltres", tot afegint que "ho vivim molt damunt l'escenari". I és que, no debades, per l'artista andalús,
l'obra "se surt del nor mal".

Antonio Canales amb Lola Greco, protagonista de Carmen, Carmela
Pere Virgili
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