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L’homenatge a Caballé amb grans veus de la lírica serà a l’abril al Liceu
go i Josep Bros, entre d’altres. Altres 
noms propis que han volgut sumar-
se a l’homenatge però que no tenien 
la data disponible hi intervindran a 
través de vídeos. S’hi inclouran els 
testimonis de primeres figures in-
ternacionals com Plácido Domingo, 
Riccardo Muti, Zubin Mehta, Tere-
sa Berganza, Ainhoa Arteta, Rober-
to Alagna o Juan Diego Flórez.  

El Liceu vol mostrar “el vessant 
més humà de la soprano i permetre 
als seus admiradors conèixer-la i re-
cordar-la millor”. Per això també hi 
actuaran artistes amics que van 
marcar la seva carrera: Pene Pati i 
Agostina Smimmero, guanyadors 
del primer premi del Concurs Inter-
nacional de Cant Montserrat Caba-
llé; Nikolay Baskov, músic pop que 
per admiració a la soprano es va in-
troduir al món líric com a alumne 

seu i amb qui va fer duos, o Anthony 
Harutian, joveníssim cantant de 19 
anys i últim deixeble de Caballé. 

Els principals teatres d’òpera 
també participaran a l’acte de for-
mes diverses, ja sigui a través de tes-
timonis dels seus directors o bé 
d’interpretacions mítiques de la 
cantant. La llista d’institucions l’en-
capçalen la Royal Opera House, la 
Scala de Milà, l’Òpera de París, la 
Wiener Staatsoper, el Metropolitan 
de Nova York i el Teatro Real de Ma-
drid, entre d’altres. 

El mateix vespre el Saló de Mi-
ralls del Liceu acollirà el lliura-
ment de la Medalla d’Or de la Ciu-
tat que l’Ajuntament de Barcelona 
entrega de manera pòstuma en re-
cord a la soprano catalana. Les en-
trades sortiran a la venda el dilluns 
4 de febrer.e

Un record a Montserrat Caballé, que va morir a 
l’octubre. MANOLO GARCIA 

L’homenatge musical a Montserrat 
Caballé que el Gran Teatre del Liceu 
va anunciar l’endemà mateix de la 
mort de la cantant el 6 d’octubre fi-
nalment ja té forma: es titularà El 
somriure de Montserrat Caballé i se 
celebrarà el divendres 12 d’abril a 
les 20 h. El dirigirà escènicament, i 
també el conduirà, un amic perso-
nal de la cantant, el director teatral 
Lluís Pasqual, i comptarà amb Gui-
llermo García Calvo a la batuta. Dalt 
de l’escenari es podran veure actu-
acions de grans veus de la lírica i a la 
vegada vells amics de Caballé, com 
ara Josep Carreras, Jaume Aragall, 
Joan Pons, Al Bano, Paata Burchu-
ladze, Begoña Alberdi, María Galle-
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da és Thamos, rei d’Egipte, un seguit 
de cors i entreactes orquestrals que 
Mozart va compondre per a un dra-
ma de text del tot oblidat. 

Drama il·lustrat 
Amb la seva ambientació a l’antic 
Egipte i la pugna entre la llum i la 
foscor, seguint els ideals de la il·lus-
tració en clau maçònica, Thamos és 
una premonició de La flauta màgi-
ca. Justament, Padrissa afegeix al-
guns fragments d’aquesta òpera ai-
xí com de la inacabada Zaide, i ho lli-
ga amb música algorítmica creada 
per Urbez Capablo i interpretada 
pels ginys mecànics ideats per Ro-
land Olbeter, autor també de les 
aparatoses màquines que confor-
men el decorat. 

El nus argumental segueix sent 
el mateix, el triomf del bé, encarnat 
per Thamos i la seva estimada 
Tharsis, sobre el mal, amb un ver-
nís futurista –reforçat pel vestuari 
de Chu Uroz– que inclou aspectes 
com l’esclavatge tecnològic i el con-
trol d’una energia alliberadora. 
Tanmateix, amb la profusió d’ele-
ments en joc, el multilingüisme 
dels diàlegs (en alemany, àrab, tai-
landès, castellà i català, els idiomes 
dels intèrprets) i la poca claredat 
dels poemes projectats en la roca, 
intentar seguir un mínim de desen-
volupament dramàtic era un exer-
cici complicat. Era millor deixar-se 
arrossegar per la força de les imat-
ges, com la transfusió de sang als fe-
rits protagonistes o l’ensorrament 
virtual de les arcades de la Felsen-
reitschule, algun dels molts mo-

ments en què va brillar la inventi-
va il·limitada dels vídeos de Franc 
Aleu. Altres elements recurrents 
van ser una piràmide làser i un gran 
ull-sol que projectava els reus rajos 
sobre el públic. 

Connexió mexicana 
El protagonista més sofert va ser el 
tenor Nutthaporn Thammathi, 
ruixat i enlairat diverses vegades, 
una circumstància que no va afec-
tar el seu cant melós, mentre que la 
soprano Fatma Said li donava un 
contrapunt lluminós. El nom més 
cèlebre, tanmateix, era René Pape, 
que encara va demostrar amb auto-

ritat per què ha sigut un dels Saras-
tro de referència dels últims lus-
tres. La Camerata Salzburg i el 
Bachchor Salzburg van oferir pres-
tacions de notable solvència sota la 
batuta de la directora mexicana 
Alondra de la Parra. Aquest espec-
tacle és el plat fort de la primera 
Mozartwoche amb Rolando Villa-
zón com a intendent. Amb la pre-
sència de De la Parra i del seu 
col·lega tenor Ramón Vargas en un 
concert el mateix dia, sembla que 
Villazón s’ha volgut envoltar de 
compatriotes per començar una 
nova etapa en una carrera cada cop 
menys centrada en el cant.e

Carlus 
Padrissa, de La 
Fura, no va 
decebre en una 
espectacular 
posada en 
escena amb 
vídeos de 
Franc Aleu. 
MATTHIAS BAUS

La Fura dels Baus 
més espectacular 
torna a Salzburg

El grup català estrena ‘T.H.A.M.O.S.’, un 
espectacle d’inspiració mozartiana

MÚSICA

L’estiu del 1999 el Festival de Salz-
burg estrenava una producció de La 
damnació de Faust, de Berlioz, que 
va suposar el trampolí de La Fura 
dels Baus al circuit operístic inter-
nacional. Quasi 20 anys després, el 
col·lectiu català torna a la ciutat 
austríaca consolidat amb una pre-
sència habitual en les temporades 
líriques, si bé els seus principals ar-
tífexs, Àlex Ollé i Carlus Padrissa, 
segueixen camins separats des de fa 
anys, tot i que mantenint la mateixa 
identitat de marca. El retorn no ha 
sigut al festival d’estiu, sinó a la Mo-
zartwoche, esdeveniment creat el 
1956 al voltant de la data de naixe-
ment del fill més famós de Salzburg. 
L’espai, per sort, sí que ha sigut el 
mateix, la Felsenreitschule. 

Aquesta antiga escola d’equitació 
excavada a la roca del Mönchsberg 
ofereix un escenari únic (i difícil), 
ideal per a les fantasies més desafo-
rades de La Fura, fet que Padrissa ha 
aprofitat a fons amb T.H.A.M.O.S.: 
amb profusió de maquinària, projec-
cions de vídeo, efectes amb làser, pi-
rotècnia, figures volant o enfilant-se 
pels murs, baralles que no desento-
narien en una pel·lícula de superhe-
rois, la quota d’espectacularitat ha 
estat més que coberta. En termes 
més tècnics, aquesta obra que aplega 
en sigles els noms Tesla, Homuncu-
lus, Artaud, Mozart, Òrbita i Sinergia 
és un pasticcio construït a partir de 
diversos materials. El punt de parti-
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