
(COLOR) - Pub: PERIODICO ND CATALAN  Doc: 06895M  Red: 60%  Ed: Primera EDICION  Cb: 01  Enviado por:  
Dia: 25/02/2007 - Hora: 01:44

espectaclesicult
DIUMENGE

25 DE FEBRER DEL 200768 el Periódico

La Fura transforma ‘Orfeo’
en una experiència sensorial

MÚSICA 3 ÒPERA COMMEMORATIVA
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MARTA CERVERA
BARCELONA

El grup celebra els
400 anys de l’òpera a
la bodega del vaixell
‘Naumon’

Hi va haver ovacions
per a la primera obra
barroca del grup,
plena de sorpreses

N
o hi ha lluna plena i la
gent espera al moll al cos-
tat de l’Imax per pujar al
Naumon, centre cultural i

laboratori de La Fura dels Baus. Al
seu interior s’estrena el muntatge
sui generis d’Orfeo, una obra barroca
de Monteverdi amb personatges mi-
tològics, estrenada fa 400 anys. Amb
ella La Fura rendeix homenatge al
naixement de l’òpera, un gènere
que ha donat moltes satisfaccions.

Res a veure amb el Liceu. Aquí
ningú t’acompanya al seient perquè
no n’hi ha. Després de pujar la ram-
pa d’accés al vaixell, es baixa a la bo-
dega, submergida dos metres sota
l’aigua. L’espai, d’uns 60 metres de
llargada, 12 d’amplada i set d’altura,
està dividit en dos per una passa-
rel.la. A l’esquerra, l’espai està il.lu-
minat amb espelmes vermelles, i al
costat oposat, blanques.

La il.luminació tènue, el singular
espai, abarrotat amb les primeres
500 persones que assisteixen a l’es-
trena (hi haurà més funcions el 8, 9 i
10 de març) creen una atmosfera es-
pecial. L’obra comença amb retard,
per la dificultat d’acomodar un
auditori que sembla excedir la capa-
citat de la bodega, i apareix el perso-
natge de la música (María de Hinojo-
sa, soprano), cantant des d’un gron-
xador elevat. Els que se situen més a
prop dels músics, col.locats a la
proa, senten les vibracions de la seva
veu com mai havien experimentat
en un teatre. Impressiona la bona
acústica de la vella bodega d’aquest

vaixell trencaglaç noruec fabricat el
1964 i rescatat del desballestament
per La Fura. «Quina passada», co-
menta algú al meu costat. I no és
l’única sorpresa de la nit. Quan la
conviden a una copa de vi per cele-
brar el casament d’Orfeu i Eurídice,
els protagonistes, la seva alegria aug-
menta . Però no n ’h i ha per a
tothom.

R E P T E I N T E R P R E T A T I U / L’acció
dramàtica recorre tota la sala.
Només els instrumentistes seguei-
xen al mateix lloc durant la funció.
El cor, els cantants i els actors de La
Fura que participen en aquest expe-
riment no paren. I en les escenes de
l’infern, amb fum i foc llançat per
actors untats en fang que s’acosta-

ven perillosament a la gent, recorda-
ven altres espectacles furers.

Els tres solistes Ferran Campaba-
dal (tenor), María de Hinojosa (sopra-
no) i Vicenç Esteve (baix) es repartei-
xen tots els papers. Impressiona veu-
re la mutació de María de Hinojosa,
que deixarà de ser la dolça Eurídice
per transformar-se, entre altres, en
la nefasta Missatgera i la seductora
Prosperina, esposa de Plutó, rei del
submón infernal. Vestida de ver-
mell el persuadirà perquè deixi en-
trar Orfeu per buscar la seva estima-
da Eurídice. Plutó (Vicenç Esteve),
que just abans era Caront, li contes-
ta cantant submergit en un tanc
cilíndric transparent en un autèntic
repte interpretatiu. L’inconvenient
és que qui no coneix la història es fa

un embolic amb tant canvi de rol.
La bellesa de la música barroca in-

terpretada per una desena de joves
músics de l’Ensemble Naumon 415,
dirigits amb precisió per Àngel Villa-
grasa des del clavicèmbal, es va es-
vair un moment quan els pobres es
van quedar sense llum. Però, mal-
grat les petites fallades tècniques, el
primer muntatge barroc va agra-
dar, tenint en compte els calorosos
aplaudiments recollits al final. Pa-
drissa, el director d’escena, explota
al màxim les qualitats d’un espai
perquè més enllà de la vista i l’oïda,
l’òpera penetri d’una forma més di-
recta, apel.lant a tots els sentits.

Orfeu en la seva estrena en un pa-
lau de Màntua va produir una forta
sensació. El d’ahir, va sorprendre.H

Cultura projecta
biblioteques
als pobles amb
més de 2.000
habitants

CULTURA 3 PROJECTES

Un dels objectius dels nous res-
ponsables de la Conselleria de
Cultura és que tots els municipis
de més de 2.000 habitants, i no
només els de més de 5.000, dispo-
sin de biblioteques públiques. El
conseller de Cultura, Joan Ma-
nuel Tresserras, va exposar diven-
dres passat al Parlament la possi-
bilitat que per fer possible aques-
ta intenció les biblioteques de les
escoles s’ampliïn i estiguin ober-
tes a tot el públic fora d’hores de
classe.

En el mateix camp, Tresserras
es va fixar com a meta que l’any
que ve s’integrin en «una sola xar-
xa pública de biblioteques», amb
un únic carnet de préstec, les xar-
xes dependents de les diputa-
cions provincials.

En la compareixença davant la
comissió de Política Cultural del
Parlament, Tresserras va enun-
ciar una nova política de distribu-
ció dels recursos públics, amb cri-
teris professionals i a través del
futur Consell de la Cultura i les
Arts. Segons el conseller, «no té
sentit construir una ficció» sub-
vencionant pel.lícules, llibres o
produccions musicals o escèni-
ques perquè la producció cultu-
ral catalana arribi a xifres simi-
lars a les d’altres cultures però
que aquests productes no acabin
arribant al públic. La conclusió és
que part dels recursos públics
s’haurien de desviar a la difusió i
la promoció.

Una altra redefinició pendent
és la de la cultura popular, que
segons el conseller ha de ser «viva
i canviant» i ha d’incloure les
aportacions dels immigrants».H
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Proposa ampliar
i obrir al públic els
centres de lectura
de les escoles

ELISENDA PONS

33 María de Hinojosa, ahir a la nit, al ‘Naumon’ durant la representació d’‘Orfeo’.


