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Una festa dels
sentits? Potser sí

EVA PIQUER

DEFESTA

Dic que vaig a veure La
Fura dels Baus i rebo
dues menes de reacci-
ons: o bé em recomanen
que m’hi endugui un

impermeable, per si m’esquitxen, o
bé m’acompanyen en el sentiment.
(També hi deu haver qui m’enveja,
però aquests callen.) La companyia
catalana triomfa com mai a casa i a
l’estranger, però alhora és víctima
de la pròpia imatge. “Em fan més
por que una pedregada”, admet una
col·lega de les que no vindria a Cale-
lla de Palafrugell ni cobrant.

Torno als Jardins de Cap Roig,
doncs. Aquest estiu hi he vist actuar
Ana Belén (que no, no va cantar),
els Manel, Josep Carreras, el Dúo
Dinámico, Julio Iglesias (que
tampoc va cantar gaire) i els Antò-

La botiga de roba masculina que Liam
Gallagher té al centre de la ciutat angle-
sa de Manchester ha estat saquejada
durant les revoltes d’aquests dies. Les
pèrdues sumen més de 300.000 euros.
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Liam Gallagher, saquejat

En un poble de la costa amaguen

tresors al fons del mar perquè els

turistes es capbussin i es dediquin

a buscar-los. Però no us penseu

que es tracta de tresors autèntics.

No és que el bisbat de Girona

hagi fet una contribució a la pro-

moció del turisme en forma de cal-

zes, crucifixos i arquetes d’or. El

que submergeixen en aquest po-

ble, a les profunditats protegides

de les Medes, són àmfores de

mentida i bijuteria de plàstic. Per-

què els productes de la indústria

turística són gairebé sempre ficci-

ons, i al turista ja li està bé. Al turis-

ta li agraden més els poblats ibè-

rics o celtes reconstruïts i inven-

tats que les ruïnes i els museus. Li

agrada més passejar per la Ram-

bla, on només hi ha turistes, que

per la carretera de Sants, on no-

més hi ha gent del país. Si navega

pel Nil, no en té prou amb el que

veu i amb la imaginació li agrada

disfressar-se de Marc Antoni o de

Cleòpatra. A Catalunya, bona part

d’aquestes ficcions de mal gust les

hem copiades d’altres països. I és

que en aquest sector hi ha empre-

saris molt poc imaginatius, però si

miressin de ser originals potser

encara seria pitjor. Per a la promo-

ció i destrucció del paisatge de

muntanya serien capaços d’oferir

la caça de rovellons de silicona.❋

reografia, escenografia i disseny de
llums, però amb el temps va esdeve-
nir una cantata convencional: mú-
sica i prou (que potser no cal res

més, segons com). La idea de
La Fura ha estat recupe-

rar la intenció inicial de
l’autor, fent-ne un “es-

pectacle d’imatges
escèniques, efectes
especials i fragànci-
es primaverals” que
s’anuncia com “una
festa dels sentits”.

En resum: no sé
ben bé què veuré. Lle-

geixo un tuit d’una de les
sopranos, Amparo Navar-

ro: “Espero sortir-ne viva, per-
què l’assaig general d’ahir va ser ma-
tador. Però em vaig divertir molt”.
Això és bo: si els intèrprets es diver-
teixen, tenim molt de guanyat.

Solistes dins l’aigua
L’escenari s’omple de gent. Molta
gent. Patidora com sóc, em pregun-
to si aquest teatre estiuenc ja està
preparat per aguantar tant pes. Cent
cinquanta persones, hi pugen. Sen-
tirem les veus del cor de l’Orfeó
Pamplonès i del Cor Jove del Pa-
lau de la Música Catalana. El que
no veurem és l’orquestra, amagada
dins un cilindre de tul de deu metres
de diàmetre on s’aniran projectant
imatges: unes cascades d’aigua, una
lluna, flors, peixos, cadenes, uns ca-
valls i un cor que batega, bum bum.

Els solistes canten submergits
dins l’aigua (o és l’efecte que fa) i ele-
vats per una grua a set metres d’al-
tura (“penjats com un pollastre a
l’ast”, comentarà un espectador a la
sortida). En plena crisi de la cons-
trucció, aquesta deu ser l’única grua
que no es mor de fàstic.

Tot plegat dura poc més d’una
hora. I sí que hi ha un parell d’es-
quitxades al públic, suposo que per
satisfer les expectatives dels que
han vingut amb impermeable. No us
sé dir què m’ha semblat: dec tenir els
sentits de vacances. “Hem triomfat
com la coca-cola!”, veig que escriu la
soprano al Twitter.❋

DEVACANCES

Turisme
de ficció

DAVID CIRICI

nia Font (el concert dels mallor-
quins se’m va fer curt: que bons que
són, caram). Penso en l’amic que
parla d’anar a Cap Roig com “anar
a cremar a la foguera de les vanitats
empordaneses i barcelonines d’im-
portació”. Ja dec estar socarrimada.

La Fura, que a finals de juliol va
estrenar Orfeo ed Euridice al Festi-
val de Peralada, recupera ara i aquí
un altre muntatge diguem-ne ope-
rístic, tot i que no es tracta d’una
òpera: la seva versió de Carmina Bu-
rana, la cantata de l’alemany Carl
Orff. Estrenada a Sant Sebastià fa
dos anys, aquesta producció simfò-
nica ja va aterrar a l’Auditori de
Barcelona el desembre del 2009.

Partint de poemes medievals,
Carmina Burana es va concebre el
1937 com una obra amb dansa, co-

01. La
soprano
Luca
Espinosa
submergida
en aigua.
02. El cor en
plena
cantata.
03. Un dels
intèrprets
masculins de
l’obra. MARTÍ E.

BERENGUER

Després de passar sense èxit pel Big
Brother australià (hi va estar dos dies) i
pel programa Dancing with Stars, l’ac-
triu Pamela Anderson participarà ara al
Big Brother VIP anglès, segons The Sun.
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‘Gran germana’ reincident

L’actriu còmica nord-americana Tina Fey, coneguda per la
seva participació al programa Saturday Night Life i a la
pel·lícua Nit boja, ha donat a llum la seva segona filla, Pené-
lope Athena, als 41 anys. L’escriptora i guionista ja té una
filla amb el seu marit, el compositor Jeffrey Richmond.
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L’actriu còmica Tina Fey, mare als 41 anys

03

02

01


