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LaFuradelsBaus reposa ‘Carmina
Burana’ per segonavegadaalTívoli
Elmuntatge, que han vist 150.000 persones a tot el món, torna amb deu funcions

MARICEL CHAVARRÍA
Barcelona

Ésunmuntatgequeaixecapassions
entreelpúblicialgunadecepcióen-
tre la crítica. Però el fet incontesta-
ble és que, de totes les produccions
quehacreatLaFuradelsBaus,és la
que fa més temps que és a la carte-
llera. Quan almarç aquestaCarmi-
na Buranaproduïda per Ibercame-
ra i estrenada el 2009 aL’Auditori i
a la Quinzena Musical de Sant Se-
bastià va tornar alTívoli ja acumu-
lava 37 funcions i 130.000 especta-
dors en teatres de tres continents. I
aquesta vegada, quan el Tívoli la
torna acollir al cap d’un any en deu
úniques funcions –del 16 al 26 de
març–,elmuntatgesumamésde60
representacions i un públic demés
de150.000personesd’arreu.
Estractad’unpúblicqueengene-

ralnoescorresponambeldelamú-
sica clàssica, ja que, malgrat que
aquesta cantata escenificada de
Carl Orff no deixa de ser una obra
simfonicocoral del segle XX amb
versossobretoten llatí, elsdibuixos
rítmics i la melodia enganxosa que
té –incloent-hi el conegut O fortu-
na– atreuen una audiència més
aviat mainstream i no necessària-
ment reverent. No en va, l’autor va
subtitular la peça Cançons laiques
per a cantants i coristes per ser can-

tades amb instruments i imatges
màgiques. Així és:Carmina Burana
combina demanera sorprenent els
textos medievals de cants dels se-
glesXII iXIIIamblamúsicavocal i
instrumental de la primera meitat
del segleXX.
“Es tractade lapeçaméspopular

del segleXX, és curta, amena i amb
ritme, i precisamentper la brevetat
aquesta vegada hem inclòs al prin-
cipi una peça de vuit minuts com-
posta pel mateix director musical
delmuntatge,JosepVicent.Estitu-
laOver-Fura i es basa en la música
antiga”, explica per telèfon Carlus
Padrissa. El furer és a París ulti-
mant una Creació, de Haydn, que
dedica al desaparegutGerardMor-
tier. L’estrena serà aquestmaig a la
novaSeineMusicale.
“Calia afegir alguna cosa als 75

minuts quedura la cantata, perquè,
si no, havíem de fer massa bisos. I,
així,hemdonatpeuaunacomposi-
ció”, diu Padrissa sobre aquesta in-
corporació de música de Vicent.
“En aquest moment, els artistes
surten a escena ambencens, tocant
un instrumentdepercussióambai-
gua, mentre el cor, la Polifònica de
Puig-Reig, porta les fustes que els
monjosgrecs fanservirper resar”.

L’argument de l’obra facilita les
cosesaPadrissa.“Ésmoltsenzill,és
un ritual de primavera, tal com as-

senyalen els seus textosmedievals,
que parlen del desglaç de les mun-
tanyesdeMunic i de com cal apro-
fitar lesocasions”, assenyala.
Unanenadespertaalasexualitat,

esmaquilla,s’agrada,quedaambun
noi, dubta, però acaba llançant-se,
passi el quepassi. “I allà canta l’ària
Dulcissimeenllatí,unadelesmésfi-
nes,unèxtasiqueesconverteixgai-
rebéenorgasme”,diuel furer.
“Quan se sent dona i segura, jo la

faig créixer, li faig alçar el vol amb
una de les meves famoses grues. A
diferènciad’altragent, amim’agra-
da treballar ambgrues.Ambaigua i
ambgrues, encaraquesembli repe-
titiu, perquè tots ens hem passat
noumesos dins l’aigua en un úter, i
en aquest medi ens comportem
d’unaaltramanera.Nodiuenquees
canta més bé a la dutxa? Doncs es
tractad’anarmésenllà”.

Vicent assumeix els arranja-
ments per a dos pianos i percussió
enaquesta versió escènica reduïda,
ambnomésdeumúsics ienquètor-
na a tenir el protagonisme la sopra-
no Amparo Navarro, amb Beatriz
Díaz a l’altre torn. En el paper del
barítonesveuràunsdiesJosep-Ra-
monOlivéiunsaltresCarlosDaza,i
completen el repartiment el con-
tratenor Jordi Domènech –que in-
terpreta el cigne enplena cocció, el
momenthilarantde lapeça– i la so-
prano iactriuLucaEspinosa.!

“M’agradautilitzargrues;
nohotroborepetitiu”,
responCarlusPadrissa
alacríticaquel’acusa
dereciclarartefactes

LA FURA DELS BAUS

UnmomentdelmuntatgedePadrissa,queesveuràdel 16al26demarç


