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Llewyn Davis dels germans Coen

Escena de l’estrena d’Un ballo in maschera, tercera òpera que La Fura dels Baus porta a Buenos Aires, per tercer any consecutiu

DAVID MCNEW / REUTERS

O rwell i els indignats es
donen la mà amb Verdi
i Gustau III de Suècia.

El teatre Colón ha estat el se-
gon teatre del món que ha vist
la versió furera d’Un ballo in
maschera. No apta per a puris-
tes, l’òpera tanca la temporada
del coliseu de Buenos Aires, els
responsables del qual estan abo-
nats a la transgressió de La Fu-
ra dels Baus.
Tercer muntatge al Colón de

la companyia catalana, per ter-
cer any consecutiu. El 2011 van
obrir la temporada amb Le
grand macabre de Ligeti, i l’any
passat van anar amb Èdip
d’Enescu, sempre sota la direc-
ció d’Àlex Ollé. Tres òperes que

igualen el nombre de muntat-
ges que La Fura ha fet al Liceu.
A aquest pas, Buenos Aires su-
perarà aviat Barcelona, ja que el
grup no té cap projecte previst
al gran teatre barceloní.
Al públic de Buenos Aires li

agrada La Fura, a excepció de
l’espectador tradicional, com
van demostrar els xiulets que
una part del públic va dedicar a
Ollé quan dimarts va sortir a sa-
ludar, després de l’estrena. “És
normal, perquè a l’estrena vé-
nen els abonats”, treia ferro
Ollé després de la funció. “El pú-
blic d’òpera és immobilista, vol
que no canviï res, a molts els
agradaria que els decorats enca-
ra fossin de cartó pedra”, deia.
No hi va haver xiulets en la

resta de funcions, que acabaven
ahir, com tampoc a l’estrena
mundial a Sydney, el gener pas-
sat. Al contrari, Ollé va rebre a

Austràlia el premi Helpmann a
lamillor direcció operística. Els
gestors del Colón estan encan-
tats amb La Fura perquè la seva
presència contribueix a la reno-
vació generacional dels seus es-
pectadors.
Verdi també va ser transgres-

sor a la seva època. El seu ballo
va ser censurat perquè assassi-
nar un rei en escena era subver-
siu. L’adaptació que fa Ollé
d’aquesta crítica al poder abso-
lut passa per convertir el perso-
natge d’Ulrica en una líder dels
indignats, i per construir un am-
bient escènic orwellià de plom.
“Orwell em va servir de punt

de partida estètic: el búnquer,
el país de ciment, les construc-
cions feixistes; m’agradava
aquesta cosa visionària de 1984,
respecte a si poden tornar les
dictadures”, explicaOllé. “Tam-
bé volia reflexionar sobre elmo-

ment actual, sobretot a Europa,
que fa pensar si, tal com van les
coses, aquesta deshumanitza-
ció i alienació de la gent no ens
tornarà a portar a règims totali-
taris”, afegeix.
Després del descans nada-

lenc a Barcelona, Ollé tornarà a
la càrrega i ja té tancades tres
òperes en cada un dels propers
tres anys. Des deMadama But-
terfly al nou escenari de la ba-
dia de Sydney, fins a Il trovato-
re a Amsterdam o Frankenstein
a Brussel·les.
Dels sis directors de La Fura,

Ollé i Carlus Padrissa es de-
diquen a l’òpera. Abans firma-
ven junts; ara, separadament.
Mentrestant, el grup prepara
M.U.R.S. per al pròxim Grec.
Ollé avisa que serà la primera
obra de “creació col·lectiva” de
La Fura des de l’estrena
d’MTM fa dues dècades.c

TEATRE COLÓN

miava treure un disc, ara ha tro-
bat una oportunitat d’or.
La sort va jugar una altra vega-

da al seu favor quan, mentre es
preparava per a l’audició, va co-
nèixer en un altre rodatge un ex-
tra que havia tocat amb Dave
Van Ronk, precisament el músic
en qui Joel i Ethan Coen s’han
inspirat per escriure el paper. A
través d’ell, Óscar Isaac va poder
conèixer tota la seva discografia
i aprendre a tocar la guitarra
com ho feia ell. I així, el fill d’un
pneumòleg guatemalenc, gran
admirador de BobDylan i la seva
esposa nascuda a Cuba, va arri-
bar a l’audició convertit en el
candidat perfecte per inter-
pretar el millor paper de la seva
carrera.c

Javier Bardem

A l’estació d’esquí de
Baqueira Beret, concre-

tament a la cota 1.850 i amb
unes vistes increïbles, Moët
& Chandon ha obert per
quart any seguit la seva ter-
rassa d’hivern, on es pot
degustar una copa de xam-
pany acompanyada de plats i
postres que combinen a la
perfecció. A l’obertura hi
havia, entre d’altres, Luis
Medina, Alejandra Prat, Al-
fonso de Borbón i Sete Giber-
nau (tots quatre a la foto).

Susan Boyle, que va saltar
a la fama el 2009 al progra-

ma Britain’s got talent, ha confes-
sat que pateix la síndrome d’As-
perger, una forma d’autisme. En
una entrevista publicada ahir a
la pàgina digital de The Obser-
ver, la cantant escocesa de 52
anys va dir que se’n va assaben-
tar fa un any i que se sent “alleu-
jada” i “relaxada”, perquè quan
era petita li van diagnosticar que
patia una lesió cerebral per com-
plicacions en néixer. / Efe

El grup català tanca la temporada deBuenosAires ambun polèmicVerdi

JORDI BARDAJIL

AP

97

Buenos Aires

Esquí i copa
dexampany

SusanBoyle
pateix la síndrome
d’Asperger

46

ROBERT MUR

79

ElColóns’abonaaLaFura

Corresponsal

soprano alemanya
blau) al paper

arrencar grans aplau-
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Hi van assistir el president d’Itàlia,
Giorgio Napolitano, i el president
de la Comissió Europea, José
Manuel Durão Barroso
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