
Carrer de Feliu i Codina, 7 i 9 - BCN - Tel. 93 427 73 27

Ò P E R A

DE CINE

C A R M E N
elina garanca ·  roberto algna ·
b a r b a r a  f r i t t o l i  ·  t e d d y 
tahu rhodes  ·  ke ith miller

the metropolitan opera orchestra

yannick nézet-séguin

B I Z E T

 18 d’octubre 2014
   20.30 h.

Preu amb consumició
Socis: 3€

No socis: 4€



Introducció
Carmen és una òpera en quatre actes de Georges Bizet. És l’obra mestra del compositor. La història es desen-
volupa a l’Andalusia de principi de segle XIX. Descriu la relació d’amor i gelosia de Don José envers Carmen.

La concepció del personatge de Carmen ha evolucionat amb la situació social de la dona en el pla sexual. De 
la tradicional concepció de la pecadora malvada que arrossega Don José a la tragèdia, a la visió més actual de 
la dona que reivindica la seva llibertat sexual en igualtat amb l’home. Don José, alhora, va ser vist inicialment 
com una víc  ma, que arraconat per les circumstàncies no té altra sor  da que el delicte, mentre que actual-
ment se sol donar preponderància al seu caràcter d’heroi dèbil, que davant d’una dona absolutament lliure, 
a la qual ni comprèn ni vol comprendre, reacciona amb violència masclista. Aquesta possibilitat de diferents 
lectures, i l’adaptabilitat dels personatges a diferents interpretacions de la passió amorosa que protagonit-
zen, ha estat potser el factor determinant de la fascinació que el tema ha exercit sobre directors de teatre i 
de cinema.

Llibret
Basat en la novel·la “Carmen” de Prosper Mérimée. El llibret és d’Henri Meilhac i Ludovic Halévy. 

Quan es va publicar la comunitat ar  s  ca va condemnar la història per la seva “immoralitat”. L’Òpera-comi-
que de París, que havia encarregat l’obra, tenia la reputació de ser un teatre familiar, on es feien espectacles 
de caràcter senzill, i aquest llibret es considerava inadequat. És per això que el director va pressionar a Bizet i 
als llibre  stes perquè variessin el fi nal, doncs mai s’acabava amb un assassinat. Un cop acabada la par  tura, 
l’orquestra i el cor la trobaren imprac  cable. A més la protagonista de Carmen, no volia interpretar l’àrea ori-
ginal i Bizet hagué de cercar una nova peça i emprà una havanera original de Sebas  àn Iradier. La concepció 
dramà  ca del llibret de Carmen va ser molt innovadora. L’evolució de Don José, des d’un fi del amant i soldat 
responsable a un llunà  c obsessiu està molt ben retratada tant en la música com en el llibret. 

El personatge de Micaela no existeix en la novel·la de Merimée, va ser introduït com a contrapès de Carmen, 
però te poca importància en la trama, és una simple missatgera de la mare, sense provocar cap sen  ment en 
la resta dels personatges.

Argument
Acte I: Ens trobem a Sevilla de principis del segle XIX. Mentre els soldats munten guàrdia arribar una jove, 
Micaela, que busca el seu promès, el brigadier José. La noia se’n va. Quan es fa el relleu, li comuniquen a José 
que una  noia ha vingut preguntant per ell. Mentrestant el nou capità Zúñiga, s’interessa per la fàbrica de 
tabac, on només treballen dones. 

Sona la campana. És l’hora del descans per a les cigarreres de la fàbrica. Totes surten i la més esperada és 
Carmen. Els homes reunits li pregunten quan serà el seu torn per a ser es  mats per ella. Com a resposta, 
Carmen exposa la seva fi losofi a de l’amor, mentre es fi xa en José. Arriba Micaela i li dona a José una carta de 
sa mare on li aconsella casar-se amb ella. 

Es produeix un tumult entre les operàries i Carmen n’agredeix a una. Zúñiga interroga a Carmen i la fa arres-
tar. José serà l’encarregat de portar-la a la presó. Carmen el sedueix i  el brigadier la deixa fugir. 

Acte II: Dos mesos més tard, a la taverna de Lillas Pas  a, punt de reunió de contrabandistes, aquest anuncia 
que ha arribat l’hora de tancar, i Zúñiga li respon que no ignora els negocis que s’hi fan després de tancar. 
Zúñiga informa a Carmen que el jove brigadier que la va deixar fugir ha estat degradat i arrestat, i que tot just 
acaba de complir el seu càs  g. 

Se senten exclamacions que provenen de fora de la taverna, arriba el torero Escamillo, triomfant. El brigadier 
Morales el convida a entrar a la taverna. Escamillo descobreix Carmen i intenta conquerir-la, però ella el rebutja.



Els contrabandistes intenten captar Carmen i les seves dues amigues per a una operació de desembarcament 
de mercaderies a la costa. Carmen no vol acompanyar-los perquè està enamorada, segons Frasquita, d’un 
presoner a qui li va proporcionar una llima i una moneda d’or per poder fugir, i que ell no ho va voler fer 
servir. Entra  José, que tot just ha sor  t de la presó. Carmen li pregunta per què no ha fet servir la llima. Ell li 
respon que el seu honor de soldat li va impedir desertar, però amb tot proclama el seu amor per ella.

Quan sona la corneta José ha de tornar a la seva unitat, el que Carmen no accepta. Si vol donar proves d’un 
vertader amor per ella haurà de seguir-la en companyia dels contrabandistes. Però per a José, això signifi ca la 
vergonya i la infàmia de desertar, i per un moment decideix abandonar Carmen. Tot just en aquest moment 
arriba el capità Zúñiga, qui entra forçant la porta i qui, emparant-se en la seva graduació vol fer fora a  José 
per poder seduir a Carmen. José, enfurismat, s’hi encara i els contrabandistes immobilitzen i desarmen Zúñi-
ga decidint retenir-lo durant un temps. A José no li queda altre remei que seguir a Carmen, les gitanes i els 
contrabandistes li prometen  una vida plena de llibertat.

Acte III: Al campament dels contrabandistes, Carmen i  José es barallen, ella diu que el seu amor ja no és com 
abans.  José se’n recorda de la seva vella mare i Carmen li aconsella que se’n vagi amb ella, perquè decidida-
ment ell no està fet per a aquesta mena de vida.

Frasquita i Mercedes llegeixen les cartes. Carmen no veu més que la mort per a ella i per al seu amant. Una 
vegada en marxa, Carmen assegura que amb els seus encants podrà obtenir del duaner un tracte especial, el 
que provoca una violenta reacció de gelosia de  José. 

Acompanyada d’un guia, Micaela vol anar al campament. Per altre banda José, que fa guàrdia, dispara un tret 
a un desconegut, però falla. És Escamillo, que vol obtenir els favors de Carmen, perquè segons li han dit ja 
no es  ma al soldat que va fer desertar. Els dos homes no tarden a enfrontar-se en una lluita a ganivet. Entra 
Carmen i ho impedeix. Escamillo invita a Carmen a les corregudes de Sevilla. Els contrabandistes descobrei-
xen Micaela, que ha vingut a buscar  José perquè sa mare està desesperada. Carmen anima José a anar-se’n, 
però la idea de deixar el camp lliure a un nou amant li és insuportable a José. Micaela anuncia, llavors, que 
sa  mare s’està morint. 

Acte IV: Fora de la Plaça de Bous, els venedors ambulants ofereixen llurs mercaderies.  El capità Zúñiga s’es-
tranya de no veure la Carmen. Frasquita li diu que no se separa d’Escamillo. Frasquita tem que aparegui José. 
Entren la quadrilla dels toreros, amb Escamillo acompanyat per Carmen.

Frasquita i Mercedes demanen a Carmen que no es quedi, doncs  José s’ha deixat veure per les rodalies. Apa-
reix José i suplica a Carmen de començar una nova vida, proclamant el seu amor per ella. Carmen li replica 
que ella és lliure. De dins de la plaça arriben els crits que saluden el triomf d’Escamillo. Per a posar fi  a les 
súpliques d’Escamillo, Carmen li llança l’anell que ell li havia regalat, José l’apunyala de mort mentre se sent 
el cor a la plaça.

Autor
Georges Bizet  1838-1875. Fill únic d’una família relacionada amb la música. Als nou anys ja el varen adreçar 
al Conservatori de París. En 1858 va perdre un concurs i va començar a tenir dubtes de la seva capacitat. 
En els anys següents Bizet caigué en un estat de crisi permanent i deixà un gran nombre de projectes sense 
concloure. 

El director de l’Òpera-comique va encarregar a Bizet l’obra basada amb la novel·la de Mérimée, però Bizet es va 
trobar amb molts entrebancs que en difi cultaren la representació: no es trobaven els cantants adequats per a 
l’obra, i els directors del teatre estaven en desacord amb l’argument, massa provoca  u. Cal dir que Bizet no va ser 
mai a Espanya, i que el coneixement que tenia del país es limitava a lectures literàries i a un repertori de cançons 
populistes. A banda de l’havanera, Bizet hi emprà també una cançó popular de Ciudad Real i altres ritmes, com el 
de la Seguidilla, els quals no provenen de cap mena d’estudi de la música espanyola sinó del repertori d’operetes 
que u  litzaven recursos exò  cs, procedents de cançons espanyoles llavors molt de moda a París.

Bizet no arribà a saber res de la fama de la seva darrera obra. Va morí el juny del 1875.



Estrena de l’època 
S’estrena el 3 de març de 1875 amb no gaire èxit. La crí  ca el condemna per haver seguit suposadament els 
postulats de Wagner, donant més importància a l’orquestra que a les veus. Malgrat tot, alguns pocs crí  cs van 
lloar els llibre  stes per haver escrit uns personatges més realistes del que era habitual a l’Opéra-Comique.

Després de la mort de Bizet, el seu amic i compositor Ernest Guiraud va reemplaçar els passatges parlats ori-
ginals (caracterís  cs de l’òpera-còmica) per recita  us. Aquesta revisió va contribuir a l’èxit de l’obra facilitant 
la seva difusió.

En qualsevol cas, no hi ha dubte que aquesta òpera va gaudir, ràpidament, d’una gran popularitat que en cap 
moment ha quedat desmen  da. Està considerada com l’òpera francesa més representada en tot el món. Des 
de la seva estrena el 1875 l’òpera de Bizet s’ha conver  t en una de les òperes més populars del repertori.

Muntatge:
Pel productor d’aquesta “Carmen” del Metropolitan, Richard Eyre, el personatge de Carmen és el des  . Se-
gons Elina Garança, la mezzo-soprano que la interpreta, Carmen és una dona sense compromisos, que es 
defi neix per la seva falta de voluntat per resoldre i per u  litzar els homes per aconseguir els seus propòsits.

El desafi ament pel director és calibrar la humanitat d’una obra que a vegades pot sor  r com una amalgama 
de grans èxits, segons Ma   Woff , i en aquest muntatge s’arriba al desenvolupament de la psicologia dels 
personatges mitjançant el treball dels actors.

Intèrprets:

Carmen: Elina Garança  Mercedes:  Sandra Piques Eddy
Don José: Roberto Alagna  Zuñiga;  Keith Miller
Micaela: Barbara Fri  oli  La Danzaire:  Earle Patriarco
Escamillo: Teddy Tahu Rhodes La Remendado: Keith Jameson
Frasquita; Elizabeth Caballero
Director: Yannick Mézet-Séguin
Productor: Richard Eyre


