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A la cita a Manhattan ni tan sols
no hi va faltar Saturn, amb els
seus anells.
L’esperit de La Fura dels Baus,

un equip comandat per la di-
recció escènica i la concepció de
Carlus Padrissa, alma màter del
grup català, ha portat a Nova
York El viatge de Michael Reise.
Un muntatge sobre l’àngel vola-
dor creat per Karlheinz Stock-
hausen (1928-2007), que forma
part de Licht, el seu enorme cicle
operístic de 29 hores.
Una fita. Després d’estrenar-lo

a Viena el 2008, va estar a Colò-
nia, Venècia o París. I Barcelona?
“Absurdament, no l’hem fet”, res-
pon Padrissa. Sigui perquè els
programadors no el valoren, per-
què és “relativament” car. O per-
què “hi ha poques orquestres ca-
paces d’interpretar-lo”.
A la inauguració novaiorquesa

d’abans-d’ahir a la nit –la prime-
ra d’un periple de tres gales, que
avui conclou– l’auditori es ren-
deix al seu desplegament, a l’ex-
traordinari so de l’EnsembleMu-
sikFabrik.MarcoBlaauw, l’arcàn-
gel trompetista, demostra la seva
habilitat per tocar suspès, de cap

per avall, amb girs de 360º, grà-
cies a la grua construïda per Ro-
landOlbeter. L’acció passa darre-
re d’un teló invisible, que aporta
l’efecte 3-D i permet la projecció
visual, fantasiosa, suggeridora,
evocadora o anguniosa creada
per Frank Aleu.
“No havia vist mai una barreja

tan perfecta entre orquestra i
imatges de vídeo”, diu un espec-
tador. “Brillant”, assenyala Nigel
Redden, director del Lincoln
Center Festival, on s’emmarca
aquesta presentació. “Realitzen
unamagnífica connexió entre els
aspectes abstracte i espiritual de
la peça, i la seva expressió es-
cènica”.
En aquesta òpera contemporà-

nia, alguns observen la capacitat
visionària de la feina de Karl-
heinz Stockhausen (1928-2007)
per “intuir” en aquesta composi-
ció del 1980 el futur atemptat de
les Torres Bessones, el 2001.
Padrissa s’enorgulleix d’aques-

ta mena de retrobament que han
propiciat entre Stockhausen i
una ciutat que va estimar i que el
va estimar, on va compartir amb
gent com John Cage o Merce
Cunningham. En el seu idil·li s’hi
va interposar la terrible tragèdia
de l’11-S. Llavors, el compositor
alemany va declarar, sense ànim
de confrontació política, que
l’atac al World Trade Center era
“l’obra d’art més gran que havia
realitzat el diable”.
La ferida sagnavamassa.Hi ha-

via molt de dolor. Fins i tot els
seus amics li van girar l’esquena.
Hi va haver boicot, que la cosa no
estava per a bromes, per molt
genial i admirat que fos el seu
autor.
Els anys han passat. El temps

ho cura tot, es diu. O gairebé tot.
Lamàgia i el simbolisme de la se-
vamúsica avançada, que reclama
veterans melòmans i joves atrets
per la fusió de sintetitzadors al
mig del so clàssic –el còctel ge-
neracional es constata a la pla-
tea–, va tornar a la granmetròpo-
li de l’art planetari. Stockhausen
ja s’havia corregit. Va matisar

que els atacs terroristes no podi-
en ser jutjats com a art. “L’11-S és
un crim, per suposat que ho sa-
beu”, va escriure al seu moment.
Hi ha el perdó i les segones

oportunitats. Sí. Però l’àngel –o
astronauta en aquesta versió per
la tasca de Chu Uroz, dissenya-
dor de vestuari– que és Michael
mai havia aconseguit “aterrar” a
Nova York. I això que aquest és
el seu primer destí en el seu viat-
ge musical, després de deixar la
seva casa europea.
Després del preàmbul, uname-

na de bola del món i la grua –“la
màquina de volar”, segons la de-
nominació d’Olbeter– copen el
centre de l’escenari.
El recorregut arrenca al Vell

Continent, els peixos marquen el
trasllat a Nova York, on succeeix
la gran batalla entre el bé i el mal,
el diví i l’infernal. Padrissa s’ha
atrevit a il·lustrar aquesta con-
frontació amb l’impacte de l’avió
als desapareguts gratacels. Entre
el públic no es va escoltar cap
queixa.
Les set jornades de trajecte

prossegueixen al Japó –més tran-
quil–, Bali i el tsunami, Àfrica, on
és la mort, simbolitzada per les
calaveres, i la vida, amb les dunes
de pits femenins i rius de llet. Per
acabar a Jerusalem, on Michael
baixa a la terra, pren vida, s’ena-
mora, comença una altra vida.
Un somni.
El muntatge presenta diversos

desafiaments.Undelsmés impor-
tants és el paper del trompetista
Blaauw. No per l’efecte del jet
lag, sinó perquè el moviment de
la grua s’ha de fer amb molta cu-
ra per no lesionar-lo.
“Estic molt content”, reconeix

Padrissa al final. “Aquesta obra
queda molt bé en aquest món”.
Ho diu mirant fora del Licoln
Center, on quatre aficionats han
instal·lat els seus telescopis.
–Què miren?
–Saturn.
Padrissa no s’ho vol perdre.

“Sí, es veu, amb l’anell, com un
capgròs. Això és el punt a una nit
de música còsmica”.c
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