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LaFura
prenXangai

Una gran estructura mòbil formada per
pantalles i una seixantena d’actors
mostraran l’evolució de les ciutats

M.P.
BARCELONA

La Fura dels Baus és la con-
vidada d’honor a l’Expo de
Xangai 2010. Li ha arrabas-
sat l’honor al prestigiós Cir-
que du Soleil i els organitza-
dors l’han escollit per fer
l’espectacle central de
l’Expo, que es veurà quatre
cops al dia des de l’1 de
maig, en què s’inaugurarà el
recinte, fins al 31 d’octubre.
L’espectacle, titulat Win-
dow of the city, és el segon
més important de l’Expo
després de l’inaugural.

Window of the city, diri-
git per Àlex Ollé i Carlüs Pa-
drissa, està basat en una
gran escenografia en què
28 pantalles televisives si-
tuades sobre una platafor-
ma giratòria i col·locades en
columnes mòbils en totes
direccions i independents
les unes de les altres acon-
segueixen crear realitats en
3D de diferents ciutats del
món. Entre aquesta estruc-
tura i un gran tul que l’en-
cercla, i sobre el qual també
es projecten imatges, es
mouen uns 60 actors-balla-
rins-trapezistes i cantants
que creen en l’espectador
una sensació confusa,
entre realitat i ficció.

Pel que fa a la dramatúr-

gia, Àlex Ollé explica que
Window of the city és un
conte sobre un nen àngel
que ha d’aprendre a volar i
una nena trista que, al seu
costat, emprendrà un viat-
ge per la història de les cons-
truccions i les ciutats del
món, des de les primeres
coves fins a les cases de
bambú, les construccions de
fang i els edificis de totxo.

Aquest viatge passa per sis
ciutats que al llarg de la his-
tòria han acollit una exposi-
ció universal: Osaka, Nova
York, París, Londres, Syd-
ney i Barcelona. “Entre les
ciutats més importants del
món hem aconseguit posar-
hi Barcelona!”, s’exclamava
atravésdevideocàmeraCar-
lüs Padrissa des de la Xina.

L’enorme estructura, de
20 x 10 metres, s’ha cons-
truït en tan sols dos mesos.
“No pensàvem que es faria
realitat, crèiem que era una
bogeria,peròcomquen’hem
fet tantes de bogeries...”, co-
mentava Ollé.

Miopia institucional
Malauradament, però, Ollé
s’exclamava de “l’interès
nul” i la poca visió de les au-
toritats barcelonines i cata-
lanes de no col·laborar amb
una iniciativa que veuran
prop de 2 milions de perso-
nes, un espectacle que tin-
drà repercussió mundial.
“Aquesta intel·ligència, els
nostres polítics no la tenen.
Si no poden sortir a la foto
no els interessa”, va dir. Al
final qui ha patrocinat la
Fura dels Baus ha estat la
Societat Estatal per a Expo-
sicions Internacionals
(SEEI), responsable del Pa-
velló Espanyol. ■

L’estructura de l’espectacle, de 20 x 10 metres, s’ha construït en dos mesos ■ LA FURA DELS BAUS

La Fura dels
Baus li arrabassa
l’espectacle més
important de
l’Expo al Cirque
du Soleil

El director
escènic Christof
Loy, que ha
desplaçat l’acció
més enllà de
l’escenari, té a les
seves ordres “un
dels millors
repartiments del
món” per
representar ‘El
rapte en el Serrall’,
que es veurà als
cinemes de tot el
món el 21 d’abril
■ FRANCESC MELCION

simfonia concertant, apro-
fundint en la varietat de
l’arqueig, en els vibratti or-
namentals i en un fraseig
molt ajustat”. A més a
més, el director va lloar la
musicalitat de Loy. “Habi-
tualment, els directors
musicals ens barallem
amb els directors d’escena
perquè volen tallar músi-
ca, sovint és la solució
fàcil, però Loy sempre
troba la manera de sinto-
nitzar la dramatúrgia amb
la música. No s’ha tallat ni
una nota de la partitura”,
fet habitual en la majoria
de produccions fetes fins
ara. El que sí que s’ha ta-
llat són alguns fragments
del text parlat. I és que El
rapte en el serrall s’inscriu
en el gènere del singspiel
que combina parts parla-
des i altres cantades, molt
popular al segle XVIII.

Pel que fa a la protago-
nista, Konstanze, Bolton
va presentar Diana Dam-
rau com “una de les poques
[sopranos] d’arreu del món
que pot fer el duet final”.

La soprano alemanya,

una de les veus mozartia-
nes més importants del
moment des del seu debut
a Salzburg el 2002, explica
que “Loy és capaç d’endin-
sar-se en l’ésser huma, pro-
fundament i amb fideli-
tat”, alhora que, a nivell
vocal, “sap mantenir la
tensió en els moments en
què es passa del text can-
tat al parlat, un moment
difícil i perillós perquè no

es perdi la continuïtat”.
Damrau, que ja va treba-
llar en aquesta producció a
Frankfurt, va mostrar-se
agraïda pel fet de poder
“repetir amb Christoph
Quest (paixà), cosa que
permet moments molt in-
tensos i situacions de gran
sensibilitat”, i va acabar
assegurant que “en Mozart
no sobra mai cap nota”.

Per a tots els públics
La producció d’El rapte en
el serrall compta amb dos
repartiments, el primer
dels quals presenta Chris-
toph Quest i Diana Damrau
en els papers principals i
Olga Peretyatko com a
Blonde, Christoph Strehl
com a Belmonte i Norbert
Ernst com el criat Pedrillo.
La producció, però, que es
podrà veure des d’avui i
fins al 23 d’abril, també es
presenta en funcions popu-
lars i a més a més es re-
transmetrà en directe a di-
ferents cinemes de tot el
món el dia 21 d’abril; a Ca-
talunya serà a Barcelona,
Mataró i Terrassa. ■

Ivor Bolton
converteix la
simfònica del
Liceu en una
orquestra
barroca


