
16 DIVENDRES, 15 D’AGOST DEL 2014

boreal
CÉSAR LÓPEZ ROSELL
UMEA ( SUÈCIA)

L
a tragèdia d’Electra va agi-
tar ahir la freda nit boreal. 
El monumental muntatge 
de l’òpera de Richard 

Strauss a càrrec de Carlus Padrissa de 
La Fura va ser representat a l’aire lliu-
re a Umea (Suècia), Capital Europea 
de la Cultura 2014 a prop de Riga (Le-
tònia). L’espectacle central de la cita, 
programat per celebrar el 150è ani-
versari del compositor bavarès, es va 
desenvolupar durant el temps que 
dura el crepuscle en aquella zona del 
planeta. El vermellós capvespre, la 
llum de la lluna i les estrelles i el foc 
de les torxes van il·luminar l’escena-
ri abans d’arribar a la foscor de la 
consumació de la venjança.
 Els imaginatius recursos utilit-
zats per la producció van deixar bo-
cabadats els 2.000 espectadors que 
es van donar cita en la primera de les 
funcions d’aquesta obra que es po-
dran veure en aquesta ciutat situada 
a només 300 quilòmetres del Cercle 
Polar Àrtic. La Fura va recuperar les 
seves senyes d’identitat amb aquest 
encàrrec de la NorrlansOperan. A ca-
vall entre una representació operís-
tica i una gran performance, el mun-
tatge va emocionar el públic, que va 
aplaudir al final de l’obra durant 
més de 10 minuts.
 L’ampliada orquestra del teatre, 
ben dirigida pel britànic Rumon 
Gamba, es va situar en un interior de 

La Fura dels Baus triomfa a la 
ciutat sueca d’Umea amb la seva 
versió de sang i foc de l’òpera ‘Electra’

L’espectacular muntatge es va 
desenvolupar en el temps que dura 
el crepuscle en aquell paratge nòrdic

l’espai de l’antiga caserna militar  
on es va desenvolupar l’acció per evi-
tar la incidència de la humitat en els 
instruments, encara que se la va veu-
re amb pantalles. Els cantants van 
poder seguir les indicacions de Gam-
ba en uns monitors.
 Padrissa ha recorregut al catàleg 
furer jugant amb la sang/aigua, el foc 
de festes mediterrànies i l’esperit del 
Deus ex machina exhibit amb les gru-
es que eleven els déus com es feia fa 
milers d’anys enrere als teatres 
grecs. En aquesta ocasió, ha donat 
més pes a la dramatúrgia per poder 
mantenir l’atenció de la trama en un 

Apoteosi
espai de 4.000 metres quadrats. El co-
lorista vestuari de Clara Sullà, ate-
nent al perfil psicològic dels perso-
natges, les coreografies de Mireia Ro-
mero i la il·luminació de Carles Rigual 
van ser altres encerts del projecte.
 L’escenificació de la que és l’òpera 
més violenta de Strauss mostra la se-
va premonició dramàtica quan so-
nen els primers acords orquestrals. 
De tres contenidors broten 200.000 
litres de sang que provoquen un tsu-
nami. El líquid envolta la tomba de 
100 metres de llarg on reposa el rei 
Agamèmnon. A sobre dorm la seva 
esparracada filla Electra (magnífica i 
molt aclamada Ingela Brimberg), as-
sedegada de venjança contra els as-
sassins del seu pare, la seva mare Cli-
temnestra (Ingrid Tobiasson) i 
l’amant d’aquesta, Egist (Magnus 
Kylhe), caracteritzat de forma gro-
tesca, sobretot quan apareix en un 
Cadillac.
 L’altra germana, Crisòtemis 
(Susanna Levonen) renuncia a unir-
se a la set justiciera d’Electra i se-
gueix vivint al palau que el muntat-
ge situa a sota d’una graderia de 10 
metres d’altura on s’asseu el públic. 
Per un conducte circular de 3,5 me-
tres surten a l’exterior les serventes. 
Clitemnestra, la reina insomne, està 
situada a la cúspide d’una estructu-
ra de 8 metres d’altura, habitada per 
un eixam de 32 cossos humans. Des 
d’allà observa, plena d’angoixa, el 
panorama que l’espera. Els especta-

L’escenificació del muntatge està en consonància amb la que és l’òpera més violenta de Richard Strauss.
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dors noten als seus seients vibraci-
ons quan es produeixen crims come-
sos a l’interior de la cort.
 Cada un dels personatges princi-
pals té un gegant, a manera d’àlter ego 
de la seva consciència. La protagonista 
està lligada pel cordó umbilical al que 
representa la responsabilitat de ven-
jar la memòria del seu pare. El fil no-
més es trencarà quan la seva mare i 
Egist siguin executats, en mans del 
seu germà Orestes (Thomas Lander), 
que torna quan se’l donava per mort. 
Un altre buidatge de 200.000 litres 
d’aigua purificarà el contorn de la 
tomba després de la mort dels assas-
sins mentre es descompon la figura a 
la qual està lligada Electra, que aquí 
no mor i s’uneix a la dansa ritual.

EL MILLOR DE LA NIT / L’arribada d’Orestes 
arrasant el bosc amb foc i la trobada 
amb la germana dóna pas a l’emotiu 
duo que va ser el millor de la nit. La 
música de Strauss, que barreja la dis-
sonància per als moments de violèn-
cia amb l’intens lirisme d’altres de cal-
ma, adquireix aquí una gran dimen-
sió expressiva. Un bosc de bedolls 
cremats, que representen els desapa-
reguts per la violència del poder, i la 
presència d’un cavall, usat per un mis-
satger, i un corb, que apareix als mo-
ments més sanguinaris, figuren entre 
els mil detalls d’aquesta posada en es-
cena que ha unit la passió lírica amb 
el simbolisme de la tragèdia grega en 
els confins nòrdics d’Europa. H
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Contenidors d’on broten 200.000 litres d’un líquid que simula sang. Electra està lligada pel cordó umbilical al gegant venjador de la memòria del seu pare.

Cada personatge té un gegant a manera d’àlter ego de la seva consciència.

Els espectaculars gegants utilit-
zats pel muntatge de La Fura han 
estat un dels pols d’atracció 
d’aquesta Electra estrenada ahir. 
Dos dels quatre utilitzats proce-
deixen dels magatzems on la com-
panyia guarda el material d’ante-
riors espectacles. Aquests artefac-
tes es reciclen, amb canvis es- 
tructurals i de vestuari, quan es 
presenta una oportunitat per fer-
ho, però el projecte per a aquesta 
producció va exigir dues noves fi-
gures que la NorrlandsOperan va 
renunciar a fabricar a Suècia pel 
seu cost elevat.

Carlus Padrissa en va encarregar 
la creació a l’escenògraf Roland 
Olbeter, un dels seus habituals col-
laboradors des dels inicis de la 
companyia. De 10 metres d’altura, 
fabricats amb fibra de vidre i ador-
nats amb l’ambre de la regió, van 
arribar en tràiler a Umea on han 
contribuït per la seva visualitat a 
elevar el joc dramàtic de la tragè-
dia operística en un espai de grans 
dimensions.   

Dos nous 
gegants de 
Roland Olbeter

ELS ARTEFACTES

«Aquesta producció d’Electra ens si-
tua en el mapa de l’òpera». Kjell En-
glund, director de la NorrlandsOpe-
ran d’Umea, estava eufòric ahir a la 
nit després de la representació, per 
primera vegada en la seva història, 
d’una producció a l’aire lliure i amb 
un pressupost d’1,7 milions d’eu-
ros. El responsable del teatre líric 
més septentrional d’Europa tenia 
ahir a la nit la sensació d’haver fet 
un pas decisiu en la trajectòria de 
produccions del teatre local. 
 «Ha sigut decisiu haver comptat 
amb L a Fura per desenvolupar 
aquest projecte tan complex com 
ben executat». Explica que va con-
tactar amb Padrissa després d’ha-
ver vist una de les seves producci-
ons de la tetralogia de Wagner i avi-
at es van posar d’acord en la 
manera de gestionar «una produc-
ció tan complexa com fantàstica i 
intensa que no deixarà indiferent 
ningú». ¿Ni els puristes? «¿I per què 
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En el mapa de l’òpera
A UMEA, on s’exhibeixen obres de Jaume Plensa, consideren haver 
fet un pas decisiu per a la seva confirmació lírica amb ‘Electra’

no els ha d’agradar també a ells?», 
replica.
 Ha aconseguit que la televisió 
sueca gravi íntegre l’espectacle i 
que Unitel en faci una producció 
en vídeo. També se sent orgullós 
que en l’any Strauss s’hagi pogut fer 
una producció popular «represen-
tativa del drama històric d’una Euro-
pa de venjances». 
 L’escultor català Jaume Plensa, 
col·laborador en anteriors muntat-
ges de La Fura, és un altre dels pro-
tagonistes del programa de la capi-
talitat cultural europea. Al magní-
fic parc d’escultures Umedalen es 
poden veure, juntament amb 44 
peces més, les seves obres Nosaltres 
i Heart of trees, i a finals d’aquest any 
s’exhibirà el seu monumental tre-
ball titulat 29 Poemes i quatre escul-
tures més a la biblioteca del nou 
edifici Väven (Onades), que serà 
després de la seva inauguració un 
dels referents culturals de la ciutat 
i la regió que és porta de la Lapònia 
sueca... HPúblic assistent a l’espectacle.


