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Signes de mal averany abans dels
Carmina Burana de la, definitiva-
ment, sobrevalorada Fura dels
Baus: el programa del festival no
indicava ni quins serien els solis-
tes, ni quina orquestra –malgrat
que anunciava que n’hi hauria una
“amagada als ulls de l’audiència”,
tan amagada que no hi va ser–
acompanyaria l’Orfeón Pamplo-
nés i el Cor Jove del Palau de la Mú-
sica Catalana, dels quals només
van fer acte de presència els navar-
resos; s’anunciaven “fortes imat-
ges escèniques, efectes especials i
fins i tot fragàncies primaverals”,
això darrer, en un auditori a l’aire
lliure en què divendres hi va abellir

de bufar una lleugera garbinada,
de manera que, de fragàncies, el
perfum de la senyora del costat, a
molt estirar. Efectes especials
deuen ser els sonors cops de porta
que se sentien contínuament, les
anades i vingudes per la graderia
del personal i aquest mal costum
instal·lat en els festivals d’estiu de
deixar entrar el segment impun-
tual del públic, amb l’espectacle co-
mençat. Tot això és una mostra
palmària de la falta de respecte en-
vers el públic puntual, impensable
en un auditori convencional. El
menys important és el què passa
sobre l’escenari, que dijous, la veri-
tat, va ser ben poc.

Carmina Burana és una canta-
ta escènica d’una marcada riquesa
rítmica que precisa, entre altres
coses, una gran massa coral, unes
percussions de gran contundència
i una certa riquesa instrumental.

Això, es diu que en el muntatge ori-
ginal del 2009 ja hi era, però la ver-
sió de Cap Roig deu ser la de“but-
xaca” o “fresqueta d’estiu”, com el
gaspatxo, en què l’orquestra ha es-
tat substituïda per uns vuit músics
que emetien un so prim, petit,
acompanyant una massa coral tan
mal sonoritzada com els solistes,
amb micròfons que espetegaven
quan els convenia. Pel que fa a l’as-
pecte visual, res de nou, molta fa-
ramalla, amb una grua inútil inclo-
sa –aquí, però, com a mínim les so-
pranos no es neguen a cantar des
de les altures, com a l’Orfeo ed Eu-
ridice de Peralada–, i intèrprets
vestits pel seu pitjor enemic. La
pregunta és: presentaria Padrissa
aquesta mateixa versió al Liceu o
al Palau de la Música? Resposta: si
pretén tornar-hi, en absolut. La
Fura, marcant un altre gol, i els fes-
tivals, sense porter.

Enganyifa furera

L’estiu a escena

La Fura dels Baus presenta a Cap Roig un ‘Carmina Burana’ indigne, sense
orquestra i en un entorn en què el menys important és què passa a escena
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En temps de vacances les curioses rela-
cions entre pares i fills petits generen noves
variables. Els adults tenen més temps per
practicar la més vella (i bella) forma de co-
municació humana: explicar contes. El títol
d’un cèlebre estudi sobre narrativa suggeria
una hipòtesi fundacional: “Som les històries
que ens han explicat”. La representació del
món que van elaborant els infants està en
relació directa amb els contes que els
adults del seu voltant els van explicant. Els
relats que escoltem són el filtre a través del
qual els infants incorporen els valors i els
trets essencials d’una determinada tradició
cultural. I és així com les històries estructu-
ren les nostres experiències i com aprenem
a estructurar les experiències en forma
d’històries, de càpsules narratives. Amb el
temps descobrim que en una entranyable
relació d’una àvia i una néta s’amaguen lli-
çons sobre la crueltat de la natura i d’ani-
mals que es mengen la bona gent, o que
darrere una història de princeses i cavallers
hi ha una patètica visió sexista del món. Els
contes tenen el seu subtext. Ara, als EUA,
causa sensació un conte amb històries
d’animalets per anar a dormir que té un títol
en principi poc ensucrat: “Vés-te’n a dormir
d’una p*** vegada”. Se suposa que els in-
fantons encara no saben llegir i que els pa-
res els estalvien les paraulotes, però la cosa
funciona per a
pares estres-
sats i poc pa-
cients que hi
veuen una fan-
tasia que els
allibera de tan-
ta repressió
continguda.
Privats d’hores
suficients de son, els pares troben un cert
consol en el text del conte. Per exemple,
l’adult comença a llegir a la pàgina on hi ha
tot d’animals ajaguts posant-se a dormir i
diu: “I quan es va fer de nit tots els anima-
lets de la terra es van estirar a terra, van
tancar els ullets i es van posar a dormir”,
però la frase segueix encara que el pare,
ara, la llegeixi en silenci: “I no és veritat que
tinguis set, fotut mentider. No em toquis
més els pebrots i dorm d’una p*** vegada”.
És una sana manera de canalitzar les hosti-
litats intermitents que es declaren, sobretot
de vacances, entre pares i fills.

AVUI ÉS FESTA
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Pares i fills

La representació
del món que fan els
infants té relació
amb els contes
que els expliquem


