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LaFurasacseja
elCoventGarden
El grup català obre temporada a Londres
amb una ‘Norma’ que dissecciona la religió

ElCoventGardenhasabutesperar.
La Fura dels Baus fa temps que de
mostraunavegadaiunaaltralaseva
capacitat innovadora amb els clàs
sics operístics. A hores d’ara se la
disputen els principals coliseus del
món.Itotiaixí,laRoyalOperaHou
senohaviagosat fercapencàrrecal
grup teatral català. Això sí, quan
s’hadeciditnohatingutmiraments:
després d’adquirir el muntatgeOe-
dipe de la companyia Kasper Hol
ten,eldirectorartísticdelacasaliva
encarregar a Àlex Ollé ni més ni
menys que la míticaNorma de Be
llini. Es tractava a més d’inaugurar
temporada. Ideretransmetreenci
nemes: el 26 de setembre es veurà
enuncentenardesalesd’Espanya.
Però,podiaimaginarHoltenamb

què li sortiria ÀlexOllé posant a les
seves mans aquesta història de sa
cerdotesses, druides i romans? Po
dia imaginar el capdeproduccióde
la Royal Opera House que el bosc
delsdruidesdel’EdatdeFerroseria
enmansde l’escenògrafAlfonsFlo
resunboscde1.200creus,cadascu
na ambel respectiuJesucrist?
“Norma demanava a crits que

se’n fesunaversiócontemporània”,
diu Ollé prenent un vi i esgotant

l’estiu londinenc en una terrassa
prop del Covent Garden. És cert, la
història queva adaptar el llibretista
FeliceRomani combinant laMedea
deCherubini iLavestaledeSponti
ni dóna lloc encara avui a muntat
ges molt convencionals. El deixem
parlar: “Al principi ens va semblar
que havíemde recrear una situació
bèl∙lica, però si agafes el final de
l’obra veus que és una òpera sobre

fanàtics religiosos. Decideixen cre
marvival’heroïnaperhavertrencat
el seu vot de castedat! La cremen
perhaverestimatihavertingutfills,
coses que no semblen grans pe
cats”, afegeix el furer mostrant al
seu portàtil algunes imatges en què
ell i Valentina Carrasco, la codirec
tora en tots els muntatges seus,
s’hanbasatper readaptar els perso
natges. El problema, però, era deci

dir en el context de quina religió si
tuar l’acció.
“Bé, l’Àlex ha crescut en un país

catòlic, aquesta és la seva experièn
cia i lautilitzaperdefinir latascare
ligiosa que hi ha en les arrels
d’aquesta Norma”, comenta Hol
ten. “A la sevamanera,Norma téun
impactemoltdirecte icontempora
nienelpúblic, jaquela ideadelare

ligió no és abstracta, sinó immedia
tament reconeixibleper tothom”.
Tot i així, Ollé defensa queno re

trata una religió concreta sinó una
suma de religions... bàsicament
cristianes. Els sacrificati deNorma
es converteixen en penitents com
els de les processons de Setmana
SantaaSevilla.Elsdruides sónaquí
confrares,maçons,natzarensenca
putxats. Norma, la sacerdotessa

dels celtes, que canta l’ària “Casta
Diva”mentreungegantíbotafume
iro es balanceja gairebé sobre l’or
questra,ésunasacerdotessa,potser
anglicana, que porta pantalons i al
çacolls i rep lagental seuconfessio
nari. Els fills secrets que ha tingut
amb el seu ara infidel Pollione ve
uen la tele i juguen a videojocs en
una casa burgesa. I els poders fàc

tics de laGàl∙lia?Militars trets de la
dictadura de Pinochet o de la de
Franco.
“Sónelementshiperrealistesque

generen un univers propi”, afegeix
Ollé. “No es tracta d’una crítica a la
religió, sinó al fanatisme que com
portaelmateixpoder, iqueencaixa
enaquestahistòriad’unadonaatra
padaentre les convencions socials i
lasevavidapersonal,unpersonatge

molt humà que té dubtes i proble
mesbenactuals.El seupoble lacre
maquansesenttraït...resquenove
gisavuiambl’EI.Nosomgairelluny
delsqueesparlaaNorma: enelmo
ment en què Bush va cridar a una
croada contra el terrorisme, la creu
hiéspresentcomasímbol”.
Són les deu del matí al Covent

Garden. L’assaig general comença

Cultura
La presència del grup teatral en una de les principals cases d’òpera

CATHERINE ASHMORE / ROH

ÀlexOllédurantelsassajosperaaquestmuntatgedeNormadeBellini

RETRANSMISSIÓ EN CINEMES

Elmuntatge d’aquest
Bellini es veurà a
cent sales d’Espanya
el 26 de setembre

Londres
Enviada especial

MARICEL
CHAVARRÍA



DISSABTE, 10 SETEMBRE 2016 C U L T U R A LAVANGUARDIA 37

BILL COOPER / FURA

#tuitsdecultura
@jordicorominas
Jordi Corominas escriptor

El volumen que usa la gente en el
tren, su poca pericia al controlarlo,
genera un replanteamiento del
concepto Humanidad

@NachoVegasTwit
Nacho Vegas cantautor

Uno de los míos amores, @pacolo
co_ , acaba de publicar libro (y
algunos aportamos textos). Una
locura rebonita :)

@sergiodelmolino
Sergio del Molino escriptor

Que solo llevo 70 páginas, pero ya
me atrevo a decir que Patria es un
novelón. In so many ways.

@BerraondoXavi
XaviBerraondo director i guionista

Sovint alguns polítics em recorden
l’exercici que fèiem a l’escola d’ha
ver de fer d’advocats defensors de
causes de les quals érem contraris.

Màrius Serra

Enparaules
litorals

El lingüista Rudolf Ortega acaba de pu
blicar En defensa de la llengua (Angle
Editorial), un recull de discursos, ma
nifestos i altres textos decisius en la

història de la llengua catalana. Tal com diu al
pròlegMariaTeresaCabré,presidentadelaSec
ció Filològica de l’IEC, “la història social catala
na es pot llegir comun seguit de patrons repeti
tius que pivoten sobre la llengua, una història
circular que esperem que algun dia trencarà els
seus límits”.Latriacomençael 1749amblesIns
truccionsperal’ensenyançademinyons,deBaldi
ri Reixac, i arriba fins al contundent discurs que
JoanSolà va fer al Parlament deCatalunya l’any
2009. Ortega no es limita als discursos d’autor
(Milà i Fontanals als JocsFlorals del 1859, Pom
peuFabraalsdel 1934,JosepCarneralsde l’exili
el 1948 o QuimMonzó a la Fira de Frankfurt el
2007), sinóquetambérecullmemorialsdegreu
ges, manifestos, pròlegs i declaracions. Quan el
textésd’abastmésampli, comlesBasesdeMan
resadel 1892,Ortegaes limitaa reproduir lapart
relativa a la llengua. L’antologia orteguiana, que
abasta36textos,recordaunaltrerecullrecentde
28 discursos, triats en aquest cas per l’historia
dorJosepMariaSoléiSabaté:Tornaremavèncer
(Ara Llibres). Només en coincideixen dos, el
missatge d’elogi i defensa de la llengua catalana
dels intel∙lectuals espanyols (1924) i el pregó de
QuimMonzóa laFiradeFrankfurt.
L’eradigital ha comportat un salt documental

en la transcripcióde l’oralitat, peròaixònosem
prehaestat així.Elsantòlegsdediscursos sovint
treballen amb versions escrites que no sempre
són literals.Demàfaràquarantaanysdeldiscurs

quel’enyoratJordiCarbonellpronunciàalaDia
da de Sant Boi. Les seves paraules més citades
són “que la prudència no ens faci traïdors”, però
la Cadena Ser ha recuperat un enregistrament i
podemapreciarque,sibéelsentitéselmateix, la
literalitat difereix una mica. Carbonell va dir:
“Som intransigents en la nostra moderadíssima
posicióperquènovolemquelaprudènciaensfa
ci traïdors”.Moltmésxocant és el casde la cèle
bre frase del presidentCompanys: “Tornarema
lluitar, tornarem a sofrir, tornarem a vèncer”.
SoléiSabatéenrecull latranscripcióquepublicà
el diari La Humanitat, i no diu vèncer sinó gua
nyar: “Tornarem a guanyar”. Companys ho va
dirdesdelbalcódelaplaçaSantJaumeentornar
delpenaldelPuertodeSantaMaría,onhaviaes
tatreclòsd’ençàdeljudicipelsFetsd’Octubre.El
sentitnovaria,però la formasí.Solého investiga
i en treu l’entrellat a les memòries de Josep Be
net.L’any1976,mentrepreparavaunaconferèn
cia sobre laGuerraCivil, Benet va llegir aquelles
paraulesperprimercop ivasucumbira lapulsió
correctora, una de les parafílies catalanesques
més habituals. Ell mateix ho explica: “Em vaig
atrevir a canviar elmot guanyar original pel seu
sinònimvèncerperquèemsemblàmésexpressiu
en aquella horade canvi. La frase, com jo l’havia
dita, fou repetida pels que no coneixien el text
original del discurs, i ha continuat essent repeti
daen lamevaversió”.

Al balcó de la plaça Sant
Jaume, Companys no
va dir ‘tornarem a vèncer’
sinó ‘tornarem a guanyar’

rà d’aquí una hora. Alfons Flores,
l’escenògraf, ens introdueix a l’es
cenarijuntamentambeldirectorde
producciódelacasad’òpera,Simon
Khamara. “Vol que li expliqui com
n’estandebojos, aquestspaiosde la
Fura?”,diufentbromaeltècnicaus
tralià passant per sota de les 1.200
creus que pengen formant arbres i
una gegantina corona d’espines...

Lasensacióesd’unbarrocopressiu.
“Quan van venir amb aquesta idea
vaigpensar: ‘Peròcomcaramhofa
remaixò?’”, confessaKhamara.Tot
iaixò,diuqueliencantenelsreptesi
està orgullós del resultat, malgrat
que no han s’han pogut fer de ferro
compreteniaFlores,sinódeplàstic:
eramassacar ipesavenmassa.
“El bosc simbolitza el mónmen

tal de Norma”, explica Flores. “No

vull parlar de l’època romana, però
també es pot fer la lectura que són
ungrangrapatdecrucificats.Permi
representa la confusió. I també la
repressió que comporta la ideolo
gia”. Confusió que contrasta for
malment ambelmón real de l’altar,
el confessionari, els reclinatoris...
Ollé insisteix que ningú no pot

sentirse ofès amb el muntatge ja

queésunabarrejadereligions.Això
sí, l’Islamnohi apareix. “Això seria
jugaraenfantterrible–apuntaelfu
rer–. Sempre intento buscar la tea
tralitat, la reflexió, i si creespolèmi
ca, el focus se centra en aquest as
pecte i larestaespassaperalt.Noés
del que es tracta: s’ha de procurar
que la gent l’entengui sense sentir
se atacada, que s’entregui, que no
horebutgi”.
Malgrat això, sembla que la so

prano Anna Netrebko va posar ob
jeccions i va voler fer alguns canvis
abans d’abandonar el paper (no se
sent preparada per cantarlo) i ser
substituïda per Sonia Iontxeva. I a
AntonioPappano, el directormusi
caldelCoventGarden,d’ascendèn
cia italiana, va caldre explicarli
personalmentquèsignificaventan
tes creus planant sobre l’escenari i
tants vestits cardenalicis. Tot i que
una vegada entès, és el màxim de
fensordelmuntatge.
Quèhi diu el públic?Compot re

accionar una audiència més aviat
conservadora com la de la Royal
Opera? “Mai he dubtat que l’Àlex
seria ben acceptat a Londres. Per
què el públic gaudeix quan l’òpera
es permet ser, a més, espectacle vi
sual, i l’estil d’interpretació d’ell
–conclouHolten–noesredueixala
lectura purament intel∙lectual, sinó
que s’obre a un estil visual especta
cular. Estic orgullós d’haverlo in
troduït alCoventGarden”.!

UN MIX DE RELIGIONS

ÀlexOllétrasllada
l’accióalpresent i
converteixNormaen
sacerdotessaprotestant

Els poders
fàctics. En la
‘Norma’ de La
Fura, la sacerdo
tessa s’envolta de
natzarens i
bisbes; els nens
són adoctrinats i
encaputxats a
l’escola; els
druides són
militars confra
res, i els guerrers,
militars sortits
de les dictadures


