
No era la de divendres precisa-
ment una nit d'estrena a Cap Roig
(el Carmina Burana de la Fura
dels Baus volta pels escenaris de
mig món des que es va estrenar el
2009 a Sant Sebastià), però aquest
va ser un detall sense importàn-
cia. Com si ho hagués sigut. El flir-
teig de la companyia catalana
amb l'òpera va entusiasmar el
públic que omplia l'auditori amb
una proposta única que ofereix
sensacions fortes per a tots els sen-
tits. En un auditori com el de Ca-
lella, un espectacle de la Fura po-
dria haver estat sinònim de de-
sercions, però se'n van comptar les
mínimes i, és més, l'ovació final,
amb la gent dreta i picant de peus,
va ser de les que es recorden. Des
de l'escenari s'ho mirava satisfet el
director, Carlus Padrissa.Un nou

triomf.
Al Carmina Burana de la Fura

hi ha projeccions audiovisuals,
una verema en directe, esquitxos
d'aigua per als espectadors de les
primeres files, sopranos inter-
pretant subjectades amb una grua
i l'orquestra amagada en un tub
gegant que fa les funcions de pan-
talla multimèdia. Ingredients que
podrien no ser aptes per als més
puristes però que a l'hora de la ve-
ritat aconsegueixen que l'espec-
tacle agradi als més aficionats i
també s'obri a nous públics.

Aquesta particular adaptació de
l'òpera escrita per Carl Orff ofereix
en poc més d'una hora i quart
emocions fortes. A Cap Roig hi van
comparèixer l'Orfeó Pamplonès i
les sopranos Amparo Navarro i
Luca Espinosa,a banda del barí-
ton Thomas Bauer i del contra-

tenor Xavier Sabata. Des del pri-
mer moment, els efectes especials
estan a l'ordre del dia i aconse gu-
eixen una sòbria posada en esce-
na que absorbeix l'espectador
sense contemplacions. No sempre
es veu una òpera cantada en lla-
tí dins l'aigua i amb els  intèrprets
voltant per la platea o subjectats
en una grua sobre l'escenari.

Els «Carmina Burana» és el
nom que tenen la col·lecció de
cants goliards dels segles XII i
XIII que ofereixen una altra visió
de l'Edat Mitjana, que aquí no té
res a veure amb una època
 obscura. El plaer de viure i  gaudir
dels plaers terrenals, i al mateix
temps també de la natura, en són
l’eix vital i el llenguatge «furero»
s'hi ha sabut adaptar perfecta-
ment amb la seva agosarada pro-
posta multimèdia.
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«CARMINA BURANA» AL FESTIVAL DE CAP ROIGMALGRAT NO TRACTAR-SE
ESTRICTAMENT D’UNA ESTRENA (L’OBRA ESTÀ EN RODATGE DES DEL 2009), LA 
FURA DELS BAUS VA ACONSEGUIR ENTUSIASMAR EL PÚBLIC AMB UNA PROPOSTA
D’EMOCIONS FORTES PER A TOTS ELS SENTITS. EL COLOFÓ VA SER UNA GRAN OVACIÓ.

Una òpera per a tots els sentits 

ALICE SARA OTT, PIANO
Obres de Mozart, Beethoven, Chopin i

Liszt. 31è Festival de Músiques de
Torroella de Montgrí. Església. 12
d’agost. 

entrada, quanAlice Sara
Ott apareix davant dels
oients-espectadors, el

primer que sorprèn és la seva jo-
ventut –23 anys–, els seus peus
descalços i una bellesa intrínseca
a la seva edat. És així, sense res
que protegeixi els peus, com es
posarà davant del piano i con-
trolarà els pedals de l’instrument
per donar-li un so més intens, més
llarg i més profund. Aquí, entre
nosaltres, també havien adoptat
aquesta mateixa actitud la pianista
Rosa Sabater que el 1983    va mo-
rir en accident d’aviació, i Eulàlia
Solé. Sens dubte, és una tècnica
que dóna a l’intèrpret més proxi-
mitat al piano, quasi íntima. 

Al llarg de la vetllada, el que sor-
prèn també és la seguretat de la
jove pianista d’origen germànic i,
alhora, japonesa. Disciplina,
doncs, i també sensibilitat orien-
tal. Una seguretat que es fa més
evident quan mira amb un ama-
ble desafiament el públic de la
sala mentre a algú li sona el mò-
bil, i l’intèrpret s’espera pacient-
ment que l’aparell emmudeixi i,
tot seguit, dóna les primeres no-
tes de les Nou variacions sobre un
minuet de Duport, de Wolfgang
Amadeus Mozart. La versió d’A-
lice Sara Ott s’acostava a la utilit-
zació de l’instrument romàntic, al
so d’un pianoforte i, per tant, a
l’autenticitat mozartiana. Lud-
wig van Beethoven i la Sonata en
Do major  núm. 3 va tancar la pri-
mera part, en què la jove pianis-
ta va deixar clara la seva profes-
sionalitat, el bon fraseig, la in-
tensitat del so. A Torroella, Alice
Sara Ott hi arribava després d’un
concert, el dia 8 d’agost, als
PROMS de Londres, un dels cicles
més prestigiosos que existeixen,
on només hi participen els millors,
siguin intèrprets consagrats o jo-
ves promeses... ja consagrades. Al
Royal Albert Hall de Londres, Ali-
ce Sara Ott va acompanyar com a
solista la Reial Orquestra Simfò-
nica d’Estocolm. En aquest cas no
podem parlar, doncs, d’un futur
que s’intueix, del desig de retro-
bar-la en altres sales i altres cicles.
No podem parlar d’academicisme
que s’ha de polir i madurar. No
podem dir res de tot això i sempre,
naturalment, el camí és obert per
millorar i encara més si només es
tenen vint-i-tres anys. Alice Sara

Ott domina el programa i el re-
pertori que va oferir a Torroella,
gens fàcil, d’altra banda. 

A la Sonata beethoveniana,
Alice Sara Ott s’entrega amb tota
la força i l’energia i desplega una
intensitat sorprenent. Així ho
marca la partitura i així ho va
traduir la pianista. El so brillant,
corpori, del primer moviment de
l’obra va donar a entendre a una
part del públic que la peça havia
arribat al final i que, ara, tocava
aplaudir i ho va fer trencant, així,
la unitat de l’obra. Alice Sara Ott
somreia complaguda mentre la
seva mirada deia «si us plau, mi-
rin-se el programa perquè queden
tres moviments per arribar al fi-
nal». L’energia de l’allegro con
brio va donar pas a un adagio d’u-
na acurada sensibilitat a les seves
mans. 

Tres valsos de Frederic Chopin
van obrir una segona part del
més genuí i emblemàtic art pia-
nístic, que va concloure amb les
Harmonies nocturnes i el Vent
d’hivern dels Dotze estudis d’exe-
cució transcendental i Paràfrasi de
Rigoletto de Franz Liszt, que tan-
cava definitivament el concert.
Les obres de l’autor polonès i les
de l’hongarès, a qui recorren els
millors pianistes i els més exi gents,
van servir per posar amb més
evidència l’autocontrol i la capa-
citat intel·lectual de la jove intèr-
pret, i la seva tècnica, però so-
bretot una manera especial d’en-
tendre la interpretació pianística
i de transmetre-la al públic. Sen-
se desplegar grans recursos de
simpatia, Alice Sara Ott va gua-
nyar-se l’auditori de Torroella i ho
va fer per com va interpretar un
programa complex que exigia
unes excel·lents condicions físi-
ques i mentals. Li augurem una
llarga carrera: de mèrits no n’hi
falten i el Festival de Torroella de
Montgrí, una vegada més, ha do-
nat a conèixer una excel·lent in-
tèrpret que aquí, el dia de demà,
descobriran altres cicles musi-
cals.    

D’



Jove i gran pianista
ALICE SARA OTT, DE NOMÉS 23 ANYS, VA OFERIR AL
FESTIVAL DE TORROELLA UN REPERTORI AMPLI I GENS
FÀCIL I VA MOSTRAR UNA GRAN MADURESA ARTÍSTICA.

Jaume Busqué i Barceló TORROELLA  

MÚSICA CRÍTICA

Platja d’Aro clourà demà la seva
festa major amb el tradicional
concert final a la fresca de la Plat-
ja Gran, sector Cavall Bernat. Els
protagonistes seran en aquesta
ocasió els grups Le Croupier i
The Pepper Pots. 

Le Croupier, amb el cantautor
Carles Cors al capdavant, serà
l’encarregada d’iniciar el concert,
a partir de les onze de la nit, amb

la seva melodina i sons on es
combinen el cabaret, el pop i la
cançó d’autor. La formació està in-
tegrada per Le Croupier, Dimitri,
Ivanova, Giuseppe, Diddier, René,
Alain i Filippo, i ja compten amb
dos enregistraments publicats.

Al punt de la mitjanit serà el
torn de The Pepper Pots, encar-
regats de compondre i enregistrar
la cançó de l’estiu d’enguany a
TV3. 

PLATJA D’ARO | DdG

Le Croupier i The Pepper
Pots a la festa de Platja d’Aro 
LES DUES FORMACIONS POSARAN DEMÀ PUNT I FINAL A LA FESTA
MAJOR DEL MUNICIPI AMB UN CONCERT GRATUÏT A LA PLATJA
GRAN, CONCRETAMENT A LA ZONA DEL CAVALL BERNAT.

Els efectes especials de «Carmina Burana» estan a l’ordre del dia i aconsegueixen una sòbria posada en escena.

MARTÍ E. BERENGUER

Tossa celebra
la primera rua
de Carnaval
d’estiu

Tossa de Mar celebrarà demà la
primera rua de Carnaval a l’estiu,
a partir de dos quarts d’onze de la
nit. La cercavila començarà a la
Mar Menuda i arribarà fins a Es
Racó, tot passant pel carrer Sant
Ramon de Penyafort i el passeig
del Mar. Finalment, la cercavila
acabarà amb un fi de festa amb
discjòqueis del municipi. L’orga-
nització de tot plegat va a càrrec
de l’Ajuntament. 
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La jove pianista Alice Sara Ott. 
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