
La Fura vesteix 
‘Carmina 
Burana’ de color
3El muntatge basat en la cantata 
de Carl Orff s’instal·la al Tívoli 

SONIA ÁVILA
BARCELONA

D
el centre de l’escenari se 
n’eleva una dona en una 
oda a la vida. Al voltant 
de 40 coristes, que fan de 

monjos, reciten un dels 24 poemes 
medievals de Carmina Burana, al ma-
teix temps que un conjunt de deu 
músics, guiats per un parell de pia-
nos, acompanyen les veus i la resta 
de l’espai escènic se satura de pro-
jeccions multimèdia i llums de co-
lors. La Fura dels Baus ha passat la 
cantata Carmina Burana, de Carl 
Orff, pel seu particular filtre estètic. 
I el resultat es pot veure des de di-
jous fins diumenge al Teatre Tívoli.
 Després d’estrenar-se a Sant 
Sebastià el 2009 i de recórrer gaire-
bé una vintena de ciutats per tot el 
món, l’espectacle torna a Barcelona 

amb la dramatúrgia i la direcció de 
Carlus Padrissa i amb l’adaptació 
musical de Josep Vicent. El duo pro-
posa un muntatge en el qual el rit-
me i el color trenquen amb la so-
lemnitat de la música de culte. Una 
festa pagana en què s’exalten les do-
nes, l’amor i la vida, segons apunta 
Padrissa.

METÀFORA DE LA VIDA / «És una de les 
peces més populars de la música 
clàssica: són 24 àries molt curtes 
que es canten en una hora», detalla 
el director artístic, que veu en la 
cantata una metàfora de la vida. Les 
sopranos Amparo Navarro i Luca Es-
pinosa, el baríton Toni Marsol i el 
contratenor Jordi Domènech posen 
les veus solistes, acompanyats per 
la Polifònica de Puig-reig.
 El muntatge que es veurà al Tívoli 

REESTRENA

ha canviat la partitura per a orques-
tra simfònica per un arranjament 
musical per a dos pianos, timbals, 
percussió, flauta i contrabaix, amb 
la finalitat d’adaptar-se a un escena-

ri més petit i d’«acostar l’orquestra 
al públic», segons explica el direc-
tor musical Josep Vicent, que des-
taca l’equilibri aconseguit per Orff 
entre el ritme, «molt notori», i el dis-
curs harmònic. «A Carmina Burana 
es fa un ús del ritme sense comple-
xos, al mateix nivell que l’harmo-
nia o el discurs melòdic. A vegades, 
en la música culta es posa per sota el 
pla rítmic, però aquesta obra troba 
l’equilibri total», explica.
 Els músics comparteixen l’es-
pai de l’escenari amb les ballari-
nes, els coristes i els cantants. Tots 

estan en el mateix pla. «Un concert 
sempre és molt visual, i quan en 
una òpera es posa l’orquestra al 
fossat, es perd la meitat de l’espec-
tacle. Aquí no, aquí es veu tot», su-
bratlla Vicent.
 Padrissa destaca que una de les 
grans virtuts de Carmina Burana és 
la seva senzillesa en el relat i la com-
posició, la qual cosa permet que un 
públic no familiaritzat amb l’òpera 
pugui disfrutar aquesta obra. Per ai-
xò, considera que és una obra ideal 
per iniciar nous espectadors en la 
música clàssica. H

La senzillesa en el 
relat i la composició 
permet que un públic 
no aficionat a l’òpera 
en gaudeixi

33 Una imatge de l’acolorida ‘Carmina Burana’ concebuda per La Fura dels Baus. 
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