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Aquest és el nombre
d’òperes que ha estrenat
La Fura aquest 2011. La
meitat, Carlus Padrissa

Els esbossos deixats per
Puccini sobre el final de
Turandot abans de morir

situant-la sobre un jonc creixent i
deixant que la naturalesa seguei-
xi el seu curs. Un final amb més
missatge que el típic es van casar i
van viure feliços.
“He tornat al Tao”, comentava

ahir Carlus Padrissa entre basti-
dors. “A aquesta riquesa de conei-
xement dels xinesos..., a aquesta
recerca del no-res, de l’absència,
de l’eteri. I, per què no, veig en
Turandot aquesta Xina controla-
dora, producte del fet d’haver
estat violada pels imperialismes”.
Però la interpretació de la posada

en escena, insisteix Padrissa, és
oberta. I si La Fura té la sort de
disposar de l’orquestra i el cor de
la Bayerische, excepcional, –ros-
sos i d’ulls blaus–, cal traslladar
els esdeveniments a una Europa
ocupada. “Al cap i a la fi –afegeix–
som un mateix continent, encara
que hàgim preferit negar-ho”.
Però detallem el que ahir es va

veure a la catedral alemanya de
l’òpera. Padrissa es va tornar a en-
voltar de notables: Franc Aleu li
va servir projeccions en múlti-
ples capes i va proveir l’audiència
d’ulleres 3D per gaudir de mons
comels que apareixen en les imat-
ges del fris d’aquestes pàgines. El

seu escenògraf, Roland Olbeter,
va tenir la idea de construir un
ull-iris-diafragma de 3.500 quilos
que ocupa el centre de l’escena i
que encarna la mateixa Turandot
a tall de GranGermà controlador.
Chu Uroz s’ha lliurat a un ves-
tuari que aconsegueix que el cen-
tenar llarg de cantants –60 nens
entre ells– no es perdin en les for-
macions massives que tant esti-
ma Padrissa, utilitzant materials
reflectors que evoquen el Wong
Kar-Wai de 2046. I Urs Schoene-
baum rubrica l’ambient amb la
il·luminació.
I si la història comença amb

una barrabassada, un partit d’ho-
quei sobre gel per ambientar els
disset minuts que dura la petició
d’execució pública amb què s’ini-
cia aquesta òpera, amb un bati-
bull de patinadores, acròbates i
hip-hopers,més familiar va resul-
tar el Nessum Dorma de Marco
Berti (com Calaf) en el tercer ac-
te. La veritat és que el que comen-
ça amb un contrast múltiple –si
tenim en compte el belcantisme
del primer acte, abans que el
dodecafonisme comenci a gua-
nyar la batalla en actes succes-
sius–, acaba en un mar sentit de
bambús, lliçó oriental de vida i fle-
xibilitat. Padrissa deu tenir raó
quan diu que aquesta versió “res-
taurada” serà la que escullin a par-
tir d’ara els teatres.c

Els directors havien col·laborat
anteriorment en la posada
en escena de la Tetralogia i
Tanhäusser, totes dues de Wagner

Les hores d’òpera que han
pujat junts a l’escenari
Padrissa i Metha
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LLEGIU LES CRÍTIQUES D’ÒPERA
DE TEATRES EUROPEUS A

MarcMarzenit estrena ‘Suite on
clouds raw ensemble’ a Lleida

Òpera
senseactors

XIFRES I TÍTOLS
D’UNA FÈRTIL
COL·LABORACIÓ

Un moment de la representació de l’obra

Lleida

36 pàgines

Carlus Padrissa situa
l’òpera de Puccini en
una Europa futurista
endeutada amb una
Xina dominadora

MERCÈ GIL

A quatre mans

“Marzenit ens feia ballar, pe-
rò ara ha aconseguit elevar-
nos des de la butaca”. “M’ha
agradatmés del que empensa-
va. És un registre que àmplia
el seu camp creatiu tot i que
té encaramolt camí per recór-
rer”. “Ha estat un concert in-
tens,molt creatiu, simfònic pe-
rò alhora íntim i emotiu. Sap
el que es fa”. Aquests són al-
guns dels comentaris escol-
tats a la sortida del concert
que Marc Marzenit va oferir
ahir a l’Auditori Municipal
EnricGranados i en què va es-
trenar la versió simfònica de
Suite on clouds raw ensemble.
Un públic majoritàriament

format per seguidors del jove
músic de Mollerussa però
també demelòmans que apre-
cien la música clàssica i que
van sortir encantats de l’expe-
riment. Marzenit jugava a ca-
sa però arriscant. “Podia dece-
bre els meus seguidors i alho-
ra no convèncer els que s’han
acostat a escoltar-me per pri-
mera vegada, els amants de la

música clàssica. Ha valgut la
pena”.
D’acord amb els comenta-

ris recollits després de l’estre-
na de la versió simfònica de
Suite in clouds, que en versió
electrònica va donar a conèi-
xer durant el Sónar passat,
Marzenit ha aconseguit satis-
fer l’expectativa aixecada. La
nova Suite in clouds raw en-
semble és un espectacle total
que harmonitza els ritmes
sincopats de l’electrònica més
audaç amb les melodies ma-

lenconioses de l’arpa, els
acords del piano i el lirisme
dels violins clàssics. Tot refor-
çat amb un audiovisual que
ajuda l’espectador a seguir el
guió traçat per Marzenit que
aconsegueix fer-lo volar fins
als núvols que sorgeixen de la
partitura i el fa partícip dels
seus pensaments, de les seves
emocions, però també de la
seva visió crítica del món,
com s’aprecia a Variations in
crisis time.
El jove compositor ha acon-

seguit un dels seus objectius,
“fer música per a tots els pú-
blics. És una òpera moderna
–afirma Marzenit–, una ban-
da sonora que s’aprofita de la
unió entre imatge i so. No hi
ha actors, no hi ha veus, però
la música i la imatge creen
l’ambient i transmeten emo-
cions o històries”.
Suite in clouds raw ensem-

ble té una escenografia molt
senzilla. Al mig de l’escenari
un cub transparent amaga la
cabina del dj i recorda vaga-
ment un altaveu del qual sor-
geix poderosa la música i la
imatge del viatge que es pro-
jecta sobre dues ales laterals.
En ocasions, la música recor-
da Pink Floyd, Jarre i Old-

field, però també Bach en un
extrem i Radiohead o Air en
l’altre. Hi ha aires intimistes
però també simfònics i també
una superba actuació deMar-
zenit al piano que dialoga
amb un altre, a càrrec
d’Antoni Tolmos que firma la
direcció musical del projecte.
L’espectacle compta amb
FrancescMoreno en l’esceno-
grafia, l’equip de Telenoika
com a responsables de les vi-
suals en mapping 3D i la pro-
ducció d’AM+.c

Vint-i-dos

PAU ECHAUZ

Vuit

‘Blade Runner’
i l’encreuament de
passos zebra. Men-
tre sona la famosa ària
Nessum Dorma, una
ciutat de neons es
desperta. L’estètica de
Blade Runner ha estat
font d’inspiració per a
aquesta Turandot
futurista i de carrers
heterogenis. Padrissa
converteix els edificis
en breus lleixes en què
habita per torns la
gent de la metròpoli.
Són els llits calents

Zubin Mehta. El públic
el va ovacionar repeti-
dament en el que era
el seu retorn a l’Òpera
Estatal Bavaresa des
que va abandonar la
seva relació estable
com a director musical

Carlus Padrissa.
Satisfeta amb aquest
muntatge, l’òpera de
Munic li ha fet un altre
encàrrec per l’any que
ve. “Per fi he pogut
pagar el vaixell de
La Fura”, diu
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