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aquest auditori berlinès. 200 anys 
més tard, ahir, la Fura dels Baus va 
aixecar una nova escenificació 
d’aquesta òpera per celebrar-ho, 
un encàrrec específic de l’auditori. 
A causa del coronavirus, la repre-
sentació va transcórrer a dins, 
mentre un públic reduït, de només 
500 persones, en seguien la re-
transmissió en una gran pantalla 
davant l’edifici, en una de les places 
històriques de Berlín. 

“Quan vam venir a veure els es-
pais, ens va cridar l’atenció que 
aquest auditori, una espècie de Par-
tenó amb columnes, un espai per a 
la música, és entre dues catedrals, 
una de francesa i una d’alemanya, 
que representen les Esglésies catò-

A l’obra, al bosc hi lluiten les for-
ces de la llum i la foscor. Un caçador 
perd la punteria, però ha de fer 
punteria per aconseguir la seva es-
timada; per això, fa un pacte amb el 
diable. La Fura dels Baus ho ha ac-
tualitzat i “el mite fàustic” passa a 
estar en un context de canvi climà-
tic en què el pacte és amb el pro-
grés. “Tot el que ha passat després, 
des de la Revolució Industrial, s’ha 
anat carregant la naturalesa. No fa-
lla la bala, però què ha fallat? 
Txernòbil? El coronavirus?”, es 
pregunta Padrissa. 

Mesures estrictes a les sales 

A Alemanya, només des del 4 de 
juny han tornat a obrir sales de con-
certs, teatres i cinemes, amb un terç 
menys de l’aforament, test negatiu 
obligatori o vacunació completa, 
mascareta a l’interior, un metre de 
distància cada dues cadires i l’obli-
gació de registrar-se a una aplicació. 
“Volíem fer-ho dins amb gent al mig 
de l’acció, però no ens van deixar”, 
comenta Padrissa. I van repensar 
l’obra. L’auditori els ha cedit tots els 
racons durant uns dies i l’escena 
principal transcorre a la sala gran a 
360 graus; les 14 làmpares són ar-
bres. La grua per penjar els intèr-
prets ve de Catalunya. Alemanya ja 
coneix la Fura des dels temps de te-
atre al carrer. “Aquí van trenta o 
quaranta anys per davant en temes 
de consciència ambiental: el 1989 
ens deien que vigiléssim amb l’oli 
dels cotxes que destrossàvem, que 
contamina molt”, recorda. 

La sensació d’ahir és d’haver anat 
al cine a l’aire lliure, més que a l’òpe-
ra, i l’esforç no va lluir tant. Xafo-
gor a 33 graus i un equip de so a la 
plaça entretallats van ser la part 
més dolenta de l’experiment coro-
navíric que combinava la represen-
tació a dins i els espectadors a fora. 
Però l’exigent públic del Konzer-
thaus s’ho va prendre amb somriu-
res i tranquil·litat. Hi havia massa 
ganes de cultura després de tants 
mesos de silenci i sembla que s’han 
tornat més pacients i comprensius. 
Sobretot si es pot celebrar el 200è 
aniversari d’una obra tan emblemà-
tica en un edifici tan emblemàtic en 
el mateix dia rodó.e

500 persones segueixen la versió ecològica d’‘El caçador furtiu’ per pantalla 
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Gran comèdia amb grans 
protagonistes 

cia del ric i faldiller Domenico So-
riano i la seva amistançada durant 
25 anys, Filumena Marturano. Una 
llar d’alta burgesia en què esclata la 
tempesta quan Domenico s’adona 
que el casament in extremis (en pe-
rill de mort) ha sigut una mentida 
maquiavèl·lica de la seva dona per 
obligar-lo a casar-se. 

Retrets, crits i insults se succeei-
xen en una primera escena d’alt vol-
tatge en què encara manca una mica 
de contenció per donar credibilitat 
als sentiments però que d’entrada ja 
ens regala la força interpretativa 
d’una Clara Segura convertida en ra-
biosa i emotiva madonna i la vis còmi-
ca i el domini escènic de l’actor i di-
rector napolità Enrico Iannello, tot 

fent sorna del seu descomunal em-
prenyament. Tot un descobriment. 
Ells es diuen de tot exposant el seu 
drama i nosaltres riem, perquè així 
funciona l’art de la comèdia. Un clàs-
sic contemporani de la mà d’una pa-
rella de grans intèrprets envoltats 

Clara Segura i 
Enrico 
Iannello. 
SÍLVIA POCH

Crònica

O
vació a l’aire lliure, 
dins de la platea i al seu 
voltant, i cares de sor-
presa per la posada en 
escena furera, moder-

na, fosca, tan diferent de les obres 
orquestrals que es programen al 
Konzerthaus. El 18 de juny de fa 
200 anys, l’obra que marcaria un 
abans i un després a l’òpera alema-
nya, El caçador furtiu de Carl Ma-
ria von Weber, s’hi estrenava per 
primer cop i servia per inaugurar 

BERLÍN
GEMMA TERÉS

‘Filumena Marturano’  
BIBLIOTECA DE CATALUNYA 117 DE JUNY 

O
riol Broggi torna a Edu-
ardo De Filippo amb la 
seva obra més popular i 
coneguda, de la qual el 
mateix autor va fer una 

pel·lícula que posteriorment van 
entronitzar Marcello Mastroianni i 
Sophia Loren a Matrimoni a la itali-
ana. El singular espai gòtic de la Bi-
blioteca s’ha convertit en la residèn-
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lica i protestant, dues feres que du-
rant segles es van barallar”, explica 
Carlus Padrissa, que signa la direc-
ció escènica. Fa 200 anys va ser un 
gran èxit i l’obra es va convertir en 
la base del romanticisme simfònic 
alemany en un moment en què els 
nacionalismes bullien, sis anys des-
prés de la batalla de Waterloo. El ca-
çador furtiu va marcar sobretot el 
compositor Richard Wagner, que 
s’hi va inspirar per crear les seves 
òperes, enteses com a art total. Ja no 
es tractava de fer melodies boni-
ques, sinó de crear una obra harmò-
nica, completa. Eren temps de reis 
absolutistes. Padrissa, fill de Moià, 
és dels que més Wagner ha portat a 
escena de l’estat espanyol. 
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Restriccions 
A Alemanya 
han obert els 
teatres però 
s’hi ha d’anar 
vacunat

d’adients secundaris en una versió en 
la qual es barreja castellà, català i na-
polità de manera sorprenent –des de 
la direcció es justifica per assenyalar 
les diferències de classe i cultura (el 
ric parla castellà, i els humils, català)– 
sense que això malmeti, ni de molt, 
la qualitat de la proposta hàbilment 
dirigida per Oriol Broggi. 

Molt diferent seria el sentit de la 
comèdia si acabés quan Filumena 
marxa, vençuda però digna, després 
que un advocat li deixi clar que el 
matrimoni no és vàlid. Però això sig-
nificaria renunciar a l’objectiu que 
ha donat lloc a l’ardit d’aquesta do-
na d’origen humil, exprostituta i an-
alfabeta, i hagués eliminat la diver-
tidíssima escena en què Domenico 
intenta esbrinar sense sort quin 
dels tres nois és el seu fill. Tot plegat 
serveix a De Filippo per cloure la co-
mèdia amb un brindis familiar que 
de ben segur serà del gust de la gran 
parròquia de La Perla 29.e

La Fura torna l’òpera a Berlín  
en un experiment a l’aire lliure
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