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«Les relacions 
socials estan 
en perill
d’extinció»

IMMA FERNÁNDEZ
BARCELONA

–Pinta un retrat familiar deses
perant, amb un pare absent, una 
mare infantiloide... ¿La família es
tà en perill d’extinció?
–Les relacions socials corren pe-
rill d’extinció quan estan traves-
sades per la por, la hipocresia i 
la incomunicació. A l’obra parlo 
de la família, però passa en qual-
sevol relació: d’amistat, parella, 
 feina... 

–¿Els seus personatges reflectei
xen una societat disfuncional? 
–Tracto de la desesperació d’uns 
éssers que busquen sobreviure 
sense escoltar les necessitats de 
l’altre. D’uns fills immadurs inca-
paços d’elegir anar-se’n de casa i 
viure la seva pròpia història. Dels 
silencis que porten a la violència. 
De com ens tornem egoistes, indi-
vidualistes... De l’omissió, la ina-
nició per fer coses...

El jove director argentí presen-
ta a l’Espai Lliure, fins al dia 20, 
La omisión de la familia Coleman, 
aplaudida «comèdia negra 
d’éssers desesperats i patètics». 

Claudio Tolcachir
Director i actor

33 Claudio Tolcachir.

–Va començar representant l’o
bra a casa seva, on encara treba
lla la seva companyia, Timbre 4. 
–Sí, és habitual a l’Argentina. En 
una sala al fons de casa meva es 
 feia la funció i en un balcó vaig 
posar les cadires. El teatre, al meu 
país, subsisteix per amor i esforç, 
sense diners. Els actors poden es-
tar anys sense cobrar, assajant a 
la nit i compaginant-ho amb al-
tres feines. Ara hi ha molts au-
tors, directors...

–El seu teatre, com el de Daniel 
Veronese, amb qui ha treballat, 
és real, pròxim, naturalista. ¿És la 
via per commoure el públic?  
–Busco el punt de veritat que 
commogui i impliqui el públic, 
que aquest presenciï la funció des 
de dins, sense distància, com si 
mirés a través d’un forat i veiés 
com és la vida. H

JULIO CARBÓ

ESTOPA TORNA 
A CORNELLÀ EN EL 
SEU 10È ANIVERSARI

Cornellà q Els germans David i 
José Manuel Muñoz van celebrar 
ahir a la nit la seva primera 
dècada d’activitat, segellada amb 
l’antologia Estopa X Anniversarium, 
actuant a la seva localitat natal. 

L’Auditori de Cornellà, amb les 
entrades esgotades des de fa 
setmanes, va emmarcar un recital 
eufòric, alimentat amb els èxits del 
duo. Des que Estopa va publicar el 
primer disc, el 1999, la seva plaça 

habitual a Barcelona ha estat el 
Palau Sant Jordi, que ha visitat cinc 
vegades. Després del seu retorn 
a Cornellà, planeja per a aquest 
hivern altres recitals en teatres i 
sales mitjanes. JORDI BIANCIOTTO
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La Fura transforma ‘Carmina 
Burana’ en una festa sensorial

MARTA CERVERA
BARCELONA

C
armina Burana, la cèlebre 
cantata escènica de Carl 
Orff, arriba aquesta nit a 
l’Auditori en un impac-

tant muntatge de La Fura dels Baus. 
Carlus Padrissa, un dels caps pen-
sants del grup, ha convertit l’obra 
en una festa dels sentits amb moltes 
sorpreses. Després de la seva exitosa 
estrena mundial en la passada Quin-
zena Musical de Sant Sebastià, l’es-
pectacle de 500.000 euros de pres-
supost, que ha atret programadors 
europeus, es presenta avui i demà a 
Barcelona.
 Padrissa explota tota la càrrega 
sensual de l’obra. Vol que aquesta, 
més enllà de l’oïda, entri per la vis-
ta, mitjançant una moderna esce-
nografia, i fins i tot per l’olfacte, amb 
la utilització de diferents perfums 
en aquesta aventura produïda per 
Agenciacamera, filial d’Ibercamera, 
amb la col·laboració de 85 veus de 
l’Orfeón Pamplonés, el cor amateur 

La moderna versió 
de la cantata de Carl 
Orff es presenta avui
i demà a l’Auditori

85 veus de l’Orfeón 
Pamplonés s’han 
posat a les ordres
de Carlus Padrissa

envolta els efectius orquestrals amb 
un cilindre transparent que serveix 
de pantalla.

NOUS REPTES / La Fura, que es va inici-
ar en el món líric amb una altra can-
tata, El martiri de Sant Sebastià (1996), 
s’ha consagrat en l’òpera amb mun-
tatges com la famosa tetralogia wag-
neriana i Les Troyens, d’Hector Beri-
oz, tots dos estrenats al Palau de 
les Arts de València. El seu pròxim 
repte és Tannhäuser, una altra peça 
de Wagner, que muntarà a la Sca-
la de Milà a la primavera. L’òpera 
t’enganxa», reconeix Padrissa. «Cal-
culo que amb Carmina Burana arri-
barem a les 100 funcions», afegeix 
conscient de l’expectació. Ja està as-
segurada la seva presència a les Nits 
Blanques de Sant Petersburg, diri-
git per Valeri Guerguiev, i una gira 
per Itàlia. A Espanya, la pròxima ci-
ta serà a Pamplona (12 i 13 de febrer), 
on les entrades van volar en menys 
d’una hora i mitja. 
 «Aquesta Carmina Burana és un 
acte de sobirania i independència 
artística del sector privat», va de-
clarar ahir Josep Maria Prat, direc-
tor d’Agenciacamera. «Potser aques-

ta producció llança llum sobre el 
 model que ha de predominar 

en el futur. Els consorcis i les 
fundacions estan molt bé 

per crear infraestructu-
res però es necessiten no-
ves fórmules si volem que 
l’art sigui el protagonis-
ta real de les sales de con-
certs», va afegir. H

més veterà d’Espanya, i 60 músics de 
l’Orquesta de Castilla y León, dirigi-
da pel seu titular, el colombià Ale-
jandro Posada.
 La peça d’Orff, basada en 
uns poemes medievals del se-
gle XII, és una de les més cone-
gudes del repertori simfònic 
coral. Hi destaca la intensitat 
i el ritme d’alguns passatges 
que Padrissa ha dotat d’una 
unitat escènica, i ha convertit la so-
prano Amparo Navarro en la prota-
gonista de l’espectacle. «És una ceri-
mònia d’iniciació d’una dona. Com 
si després del desglaç, arribés la pri-
mavera plena d’energia renovado-
ra, amb aquella força transformado-
ra dels elements», va declarar ahir 
Padrissa.

CANTANT AMB TRUC / La cantant té una 
doble, una actriu que porta el pes de 
l’actuació teatral, un truc que li per-
met estar constantment en escena i 
arribar a l’exigent part final en ple-
nitud de facultats vocals. Comple-
ten el repartiment de solistes el con-
tratenor Xavier Sabata i el baríton 
Yhomas E. Bauer. 
 Orff ja va dir que Carmina Burana 
eren cançons per ser cantades «jun-
tament amb instruments i imatges 
màgiques». Padrissa ho porta a l’ex-
trem amb una escenografia amb ele-
ments habituals de La Fura:  grues 
per fer volar els intèrprets, piscines 
transparents i projeccions audiovi-
suals de David Cid. La distribució 
dels cors i l’orquestra és una altra 
de les sorpreses del muntatge, que 

LLANÇAT 3 
Carlus Padrissa, 
de La Fura dels 
Baus, ahir, a 
l’Auditori. S’ha 
enamorat de     
la lírica.
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