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FRANCESC PEIRÓN
Houston (Texas). Corresponsal

L’
ovació vista des
de l’altre costat,
des del backstage
que es diu, sona a
crit d’alleuja-

ment. El públic a la sala –encara
la majoria–, segueix dempeus,
aplaudint i corejant bravos. So-
bre l’escenari, tota la companyia
rep el reconeixement: cantants,
actors, figurants, portadors de
grues, el director de l’orquestra,
el director general de la Houston
Grand Opera (HGO), el coreò-
graf i l’equip vinculat a la Fura
dels Baus, ambCarlus Padrissa al
capdavant, col·lectiu al qual cor-
responen l’autoria del muntatge i
la producció.
Allà s’expressa la comunió en-

tre la platea i les llotges amb l’en-
tarimat.
Cau el teló definitivament i

s’allibera la tensió darrere de la
cortina negra.
–Uuuuuuuuuhhhh.
A una sola veu, tots els que han

participat en el projecte es fonen
en una abraçada. Moment per a
l’alleujament. Predomina l’alegria
per la reacció general del públic a
l’estrena de L’or del Rin, primera
part de la tetralogia operística de
mitjan segleXIXqueRichardWag-
ner va titular L’anell del nibelung.
S’acostuma a abreujar: L’anell.

Resulta innegable que hi ha
gent que marxa de l’auditori, tot
just silenciar-se l’última nota. Al-
guns perquè tenen pressa –és un
quart d’onze de la nit, massa tard
en aquest territori–, altres com a
mostra de disgust.
“No m’ha agradat, és un mun-

tatge aclaparador que eclipsa la
música. El productor ha vistmol-
tes pel·lícules”, confessa una do-
na madura, que s’ha desplaçat

des de Louisiana per a l’ocasió.
Un anell wagnerià al sud del
país!
El seu marit i els que l’envol-

ten li porten la contrària. Especta-
cle “brillant” i “lluminós” són els
termes més repetits. “És un gran
exercici d’escenificació, molt
atractiu perquè és trencador”, as-
senyala la veïna de seient.
“Hemdissenyat una escenogra-

fia de llum”, explica Carlus Pa-
drissa en les hores prèvies a l’es-
pectacle, observant els merca-
ders i les estructures del port de
Houston. “En lloc de recórrer al
cartó pedra –insisteix– nosaltres
posem llum, amb focus, amb foc
(real) i vídeos, que és el més figu-
ratiu”.
L’Alberich, personatge repul-

siu, roba l’or de les ondines en
sentir-se rebutjat per elles. Ai-
xí arrenca aquesta llegenda en
la qual es creuen déus, valquíri-

REACCIONS

Part del públic va
marxar, però
la majoria va aplaudir
entusiastament

Aquell grup de fricció que el
1979 buscava als carrers de Ca-
talunya un altre escenari per al
teatre s’ha convertit 35 anys
després en una marca global.
La seva manera d’entendre l’art
i la representació de la vida no
pot faltar en cap festival escè-
nic que es valori com a tal i,
sobretot, en cap plaça operísti-
ca de prestigi. Programar La
Fura dels Baus ha estat fins ara
una declaració d’intencions, un
esdeveniment que posicionava
teatres i directors artístics en la
rabiosa contemporaneïtat. Ho
va ser especialment quan
Gerard Mortier se’ls va empor-
tar a Salzburg en un acte de fe
més que de provocació. “Morti-
er va ser el nostre padrí, ens va
ensenyar el camí, estarà sempre
al nostre cor”, escrivia en un

correu electrònic Carlus Padris-
sa fa unes setmanes des de
Houston, en morir el director
belga. Però programar la Fura
per primera vegada a hores
d’ara, programar la seva tetralo-
gia a la Houston Grand Opera,
significa bàsicament posar-se al
dia. La seva és una marca glo-
bal que qualsevol dia els xine-
sos voldran copiar. Sense èxit...

El fet paradoxal és que el
treball furer es concentra avui
dia en l’onerosa esfera operísti-
ca. En un àmbit ja planetari.
Perquè mentre Padrissa prepa-
rava aquesta reposició de L’or
del Rin (primer lliurament a
Houston), el seu col·lega Àlex
Ollé estrenava al festival a l’aire
lliure de l’Òpera de Sydney,
sobre el mar, un luxós encàr-
rec: la seva particular interpre-
tació de Madame Butterfly que,
per què no, per a Oller passava
a l’Austràlia actual. Ara, des-
prés d’allò, es fa càrrec d’una
altra nova producció, aquest

cop a Amsterdam, amb un
Faust de Gounod (estrena mun-
dial el 10 de maig) en què Mefis-
tòfil s’introdueix al món dels
ordinadors...

Dit això, es podria pensar
que Barcelona està de sort te-
nint al Grec 2014 un nou espec-

tacle furer –M.U.R.S. es titula–
que reuneix excepcionalment
quatre dels seus directors d’es-
cena, Pep Gatell, Jürgen Mü-
ller, Carlus Padrissa i Pera Tan-
tiñà, en un escenari singular
com el castell de Montjuïc. A
més hi ha la gira de Temptaci-
ons, de Miquel Badosa, per Ca-

talunya, Però qui falti a aques-
tes cites haurà de viatjar a Suè-
cia si vol la seva dosi d’art fu-
rer. A Umea, concretament,
capital de la cultura europea
2014, on Padrissa estrena el seu
muntatge de l’Elektra de Ri-
chard Strauss. O a la Xina, on al
maig Gatell dirigirà un especta-
cle. O a l’Òpera de Lió al setem-
bre, on Ollé impactarà amb
L’holandès errant.

“Tres títols nous a l’any més
algunes reposicions... és dur,
però s’ha d’aprofitar el moment
–diu Ollé–. Aquest ritme es pot
aguantar quatre o cinc anys
més però després el baixaré.
Cal ser coherent: dos títols a
l’any és suficient”.

M’estalvio explicar-vos les
novetats per al 2015... Pel·leas i
Melisenda a Dresden, Fidelio a
Madrid... (d’Ollé). Ah, i una
òpera de nova creació per a
Lucerna, Cants de Sirena, amb
instruments robòtics (Padrissa).
Agafeu aire i digueu quina altra
marca planetària sorgida de
Catalunya pot comparar-se amb
ells. Els meus respectes als nos-
tres ambaixadors de luxe.

Un moment del muntatge de La Fura d’El oro del Rhin a Houston

Marcaglobal, ambaixadors de luxe

Programar La Fura
dels Baus era fa anys
una declaració
d’intencions; ara és
estar al dia

La companyia catalana representa la primera part de la tetralogia de Wagner a Texas

Maricel Chavarría

LAFURALAFURA

Cultura

a la terra
delsBush
Carlus Padrissa porta a
Houston ‘L’or del Rin’

ANÀLISI
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“Los lectores españoles siempre
tuvimos abierta una puerta a la
obra de Willa Cather gracias a
Truman Capote...”

¡Oh! ¿Está ya abriendo sus puertas
la mejor librería de Barcelona?
pic.twitter.com/0ne40h2ZCG (al Ptge.
Calders, 9) #followfriday

Ayudar a unos pocos pobres sin
casa sería injusto para los demás
pobres sin casa que no ayudamos,
así que mejor no ayudar a nadie.

Chloe Thurlow Novel·lista

“Ho sento” és el que diem quan no
sabem què dir

#tuitsdecultura Pre-Textos Editorial
@PreTextosLibros

Listo Entertainment Blog

es, nibelungs i gegants, que ser-
veix com a denúncia de la de-
gradació de la naturalesa i la ca-
pacitat depredadora de l’ho-
me. Aquesta proposta recupe-
ra una visió simbolista dels per-
sonatges.
En el muntatge conflueixen la

creativitat deChuUroz, en el dis-
senydel vestuari; de RolandOlbe-
ter, amb les grues i plataformes
que eleven els personatges, i de
Franc Aleu, l’encarregat de les
imatges.
La projecció es fa mitjançant

un pianista, que pica el teclat se-
guint la direcció orquestral de
Patrick Summers, responsable
musical del teatre líric deHous-
ton.
En el programa de mà el pre-

senta així: “Carlus Padrissa és un
dels sis directors artístics de la in-
novadora companyia teatral La
Fura dels Baus”. També parla del
“llenguatge furer”, forjat en ac-
cions de carrer, del grup “esta-
blert a Barcelona”.
Què fan a Texas uns transgres-

sors de l’escena?
L’estat de l’estrella solitària

–pel disseny de la seva bandera–
és un dels més conservadors dels
Estats Units. És l’estat en el qual,

després de la segona victòria del
president Obama, que aprecien
més aviat poc, desenes de milers
de separatistes van aprofitar el
web de la Casa Blanca oberta als
ciutadans –We the people– per
sol·licitar la independència (van
fracassar).
És l’estat del governador Rick

Perry, un dels conservadors més
retrògrads en l’àmbit social. I de
la família republicana presiden-
cial per excel·lència, els Bush, en

especial del pintor George W.
Bush, considerat un dels pitjors
presidents de la història i la ree-
lecció del qual el 2004 va encorat-
jar la idea entre alguns progressis-
tes d’exiliar-se al Canadà. Encara
que fos broma, va evidenciar el
neguit. Però Texas, aquest estat
ric, petrolier –com oblidar-se
dels Ewin de la sèrie de televisió
Dallas?–, màxim exponent del
boom del fracking –la tecnologia

en voga en la perforació per ex-
treure gas i or negre– i més aviat
carca –expressió descriptiva uti-
litzada sense ànim d’ofendre–,
aquest estat ha estat la porta per
al debut del grup teatral català
amb una òpera als Estats Units.
“Encara que Texas és un estat

conservador, Houston és la ciu-
tat més diversa racialment del
país, és cosmopolita”, replica Per-
ryn Leech, director general de la
HGO. “Houston és una ciutat jo-
ve –recalca– i molt abocada a la
tecnologia. Padrissa fa servir la
tecnologia d’una manera que ens
implica”.
Amb Summers, Leech emer-

geix com a figura clau per obrir
la porta als creadors catalans,
que estrenaran en els tres abrils
següents els altres capítols
d’aquesta producció: La valquí-
ria (2015), Sigfrid (2016) i El cap-
vespre dels déus (2017). Aquell
any (novembre) també tenen pro-
gramat Turandot a Chicago.
Doncs això, Leech es va despla-

çar a València, on es va estrenar
aquest Anell el 2007. Després es
va reunir ambPadrissa a Barcelo-
na. Explica que li va agradar la
seva versió d’aquesta òpera mo-
numental –16 hores en total–
perquè, a diferència d’altres pro-
ductors “que es creuen més
importants que Wagner” i rees-
criuen l’obra, aquí no succeeix.
“Carlus agafa la història –mati-
sa– i la posa en el seu temps.
Amb una escenificació moderna,
relata el que relata Wagner”.
Quan falta una hora escassa, el

creador català assisteix a un so-
par en el cercle privat dels mece-
nes que han propiciat aquest
esdeveniment. Summers, el direc-
tor de l’orquestra es mostra or-
gullós que la HGO, “després d’un
llarg viatge” passi a formar part
del club dels teatres lírics amb
L’anell del nibelung. Afirma que
és una prova demaduresa i un lle-
gat. “Gent visionària”, afirma de
l’equip de la Fura.
“La música, el text i la plàstica

han de ser una sola cosa i el vídeo
ho fa possible”, respon el con-
vidat. Confessa que en aquests
muntatges humans, en què les
persones floten o pengen, in-
flueix la culturamediterrània, “el
desafiament al perill, a la grave-
tat”. Deixa anar un exemple: “A
Catalunya fem torres humanes.
Els més forts es posen a baix i els
més lleugers s’hi enfilen, fins a
deu pisos, és una cosa única”.
El que Houston va veure

aquest divendres i veurà més
dies, a Barcelona se li nega. Com
que és una producció entre Va-
lència i Florència, als altres cós-
sos operístics ja els sembla plat
de segona taula. “Potser és elmo-
ment de canviar aquesta filosofia
–sosté Padrissa–, per compartir
despeses i reduir costos”.
Ha acabat la funció. Ara toca la

festa. Fora ja hi ha amb el cotxe
llest enRoberto i en Jessy, dos ju-
bilats locals, amants de l’òpera,
que exerceixen de voluntaris.
Ells i uns quants més estan orga-
nitzats per cuidar-se dels artistes
que els visiten.

@listocomics
Juan Diego Botto Actor
@JuanDiegoBotto@ChloeThurlow1

www.lavanguardia.com

LLEGIU MÉS INFORMACIÓ
DEL GRUP TEATRAL CATALÀ A

RECORREGUT INTERNACIONAL

L’òpera, produïda a
València i Florència,
no es veurà a
Barcelona

XAVIER CERVERA

HOUSTON Corresponsal

V
esteix samarreta ta-
ronja amb un sím-
bol visible de la
NASA estampat al
pit. Carlus Padrissa

no ha perdut l’oportunitat de vi-
sitar el centre espacial, aquest
de la cèlebre frase “Houston, te-
nimunproblema”, durant aques-
tes setmanes en què ha estat pre-
parant l’estrena del seu Anell
wagnerià a la ciutat texana.
Li agraden els coets, la me-

tal·lúrgia, el paisatge industrial.
De fet, divendres, el dia de l’es-
trena, ha anat a dinar a unHous-
ton diferent, allunyat del centre,
a un restaurant amb vistes a una
àrea del port, als vaixells de càr-
rega i mercants, als pràctics i es-
tibadors, a les grues.
“En un lloc que sóc sempre

feliç és en una ferralleria”, asse-
gura. Argumenta que pots tro-
bar-hi “coses noves”, dit en el
sentit que “quan era una criatu-
ra anava allà i vaig sortir-ne amb
una cambra de bicicleta, ja tenia
una cosa amb què jugar, o amb
un fluorescent, que utilitzaves
per fer punteria tirant-hi pe-
dres”.
Tot això ve a tomb perquè Pa-

drissa confessa que “aquest di-
lluns ens n’anirem amb els fu-
rers a una ferralleria a buscar co-
ses”. Sí, coses per al nou especta-
cle de la companyia.
Torna la Fura dels Baus. Feia

vint anys que no es reunien tants
socis per fer una producció. N’hi
haurà quatre de sis (Carlus Pa-
drissa, Pep Gatell, Jürgen Mu-
ller i Pere Tantiñà). El
30 de juny estrena-
ran al Grec
M.U.R.S. L’escenari
el compondran
murs reals, els del
castell de
Montjuïc, i d’al-
tres de difusos

o invisibles, però que existeixen,
segons la reflexió de Padrissa.
“Tenim la idea, però ara dispo-
semde dosmesos per concretar-
la”, afegeix. “Tornarem molt
forts, molt marxosos”, subratlla
aquest fundador de la compa-
nyia, pels volts del 1979. La idea
de partida és una al·legoria so-
bre el telèfon mòbil. El qualifica
d’“experiment”, en què partici-
paran els espectadors amb els
seus mòbils. Els que no tinguin
aparell –si encara queda algú–
també tindran el seu paper.
Parteix de la sociologia quo-

tidiana i aquest concepte de la
smartcity, la ciutat intel·ligent.
La sofisticació tecnològica dels
telèfons ha fet que la gent escri-
gui, que es comuniqui amb cor-
reus electrònics, amb SMS i
WhatsApp. Els textos substituei-
xen el llenguatge oral. Fins que
es produeix la trucada, i les veus
tornen a interactuar. Llavors es
redescobreix la paraula, com és
d’interessant conversar, la im-
portància del silenci, dels sos-
pirs, de la respiració…
“Serà un espectacle molt fu-

rer, sense seients”, remarca Pa-
drissa. El públic no serà un ele-
ment passiu, sinó que, com en
els primersmuntatges de la com-
panyia, formarà part de l’elenc.
Això sí, els anys han passat i

Padrissa i els altres ja no salta-
ran ni s’enfilaran ni intimidaran
com feien en els seus inicis. Ben
aviat començarà el càsting per
trobar els actors. Volen que hi
hagi gent molt prima, però tam-
bé grassos. En aquesta zona del
port deHouston, lloc de turisme

impensable, Padrissa és en
el seu element. Olor de

gasolina i soroll a ma-
quinària pesant.c

LA FURA DELS BAUS

Carlus Padrissa

ElGrec
reunirà
l’antigaFura
‘M.U.R.S.’ suposa un retorn
als inicis del grup teatral


