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Festa en to burlesque. Dos moments de la representació del
Faust de Gounod a l’Òpera Nacional d’Holanda, a càrrec de
La Fura dels Baus

RUTH WALZ

Maricel Chavarría

Enviada especial
Amsterdam

Èxit rotund d’Àlex Ollé a l’estre-
na del nou muntatge del Faust de
Gounod, a Amsterdam. L’Òpera
Nacional d’Holanda s’ensorrava
ahir a la nit no només amb el de-
purat impacte visual sinó també
amb una posada en escena iròni-
ca i un punt burlesque que ha per-
petrat aquesta vegada La Fura
dels Baus, tot i mantenir el pòsit
metafísic de Goethe, en què està
basada aquesta òpera. L’aventura
la compartia el furer amb el singu-
lar Marc Minkowski al capda-
vant de la Filharmònica deRotter-
dam, i amb les cent persones que
entre veus, cor i figurants van con-
tribuir a l’objectiu d’Ollé: desdra-
matitzar el mite faustià.
És curiós com aquest mite cau

sempre com l’anell al dit sobre
l’ideari de La Fura. Com si el grup

el portés a l’ADN, abans fins i tot
d’haver-lo posat en escena. El
pacte terrible amb el diable de
l’insatisfet que aspira al geni i la
immortalitat–símbol demoderni-
tat i art d’avantguarda– ha supo-
sat un punt d’inflexió en el grup.
Fa tres lustres, amb el seu pri-

mer F@ust 3.0, adaptació lliure
del Faust I i també el II de Goe-
the, La Fura es desvirgava, feia el
seu primer teatre de text i el seu
primer espectacle a la italiana.
L’impacte va ser notable, entre al-
tres coses perquè van convertir
Mefistòfil en un costat fosc del
mateix Faust, el Mefistòfil que
tots portem dins.
Després va venir la seva gran

oportunitat en el camp de l’òpera,
amb l’agosarat Gerard Mortier
que va fer a Salzburg la seva Con-
demnació de Faust, deBerlioz, pa-
radigma de l’escena operística
del segle XXI. La continuïtat de
tot això va tenir versió cinemato-
gràfica que, com sol passar, va fi-

xar un estat d’ànim furer amb
aquell angoixant Faust 5.0 en què
EduardFernández feia elmésma-
carra dels Mefistòfils.
Doncs bé, en la seva quarta visi-

ta als fons faustians, l’assignatura
pendent amb Gounod, La Fura, a
través d’Àlex Ollé, fa un pas més
enllà i opta per desdramatit-
zar-lo. A diferència de la de Ber-
lioz, més simbolista, aquí Ollé es-
cull una obra més descriptiva. I
davant la possibilitat que l’obra
caigui en el tedi d’àries, quartets,
duos i d’altres, Ollé opta per la iro-
nia, un obrir i tancar de finestres
vodevilesc.
“He agafat un to de tragicomè-

dia que faci més digerible el lli-
bret, perquè la història és senzilla
i dura tres hores, calia divertir-
se”, explica Ollé, que té el suport
d’una escenografia de policarbo-
nats amb llum interior, de ver-
mells intensos, blaus... obra de
l’il·luminador Urs Schönebaume
i de l’escenògraf Alfons Flores.
Faust és una barreja de científic i
de Steve Jobs que treballa en un
gran ordinador central, una mà-
quina que cobra vida i que crea to-
tes aquestes realitats/escenes del
llibret. De l’interior d’aquest ordi-
nador surtMefistòfil vestit dema-
carra –imaginatiu vestuari de
Lluc Castells– i que després va de
Jesucrist, de carter... i finalment
del mateix Faust. Perquè la idea
de dualitat, del dimoni que por-
tem dins, perviu en les propostes
deLa Fura, només que aquí tot es-
tà més distorsionat i són més ar-
quetipus: els estudiants són hooli-
gans, elsmilitars són high tech, les
noies són Barbies de plàstic i les
matrones duen els pits operats.
Magnífics els tres protago-

nistes, especialment els russos
Irina Lungu (Marguerite) i Mik-
haïl Petrenko (Mefistòfil). Mi-
chael Fabiano fa un docteur Faust
bàsicament vocal. “D’aquí surts
dient: ‘On tinc el meu dimoni?’.
El principi no és la paraula sinó
l’acció, que et fa arriscar, no tenir
por i tirar endavant... encara que
l’altra part queda condemnada,
esclar”, apunta Ollé sobre el
muntatge, coproducció del Real
per iniciativa de Joan Mata-
bosch.
Ollé ja té data de tornada a

Amsterdam. Serà el setembre del
2015 amb un Trovatore. Però
abans l’espera un Holandès er-
rant a Lió, un Pel·leas i Melisenda
a Dresde i un Fidelio a Madrid.c

ÀlexOllé triomfa a Amsterdam amb l’òpera de Gounod en la seva quarta aproximació a la llegenda
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