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Els finalistesdel
MundialdeMasannek
Bernat Salvà
BARCELONA

Tretze llibres publicats en
26 països, un milió d’exem-
plars venuts i quatre pel·lí-
cules estrenades en 40 paï-
sos. Les xifres de Les Feres
Futbol Club són prou res-
pectables per certificar que
els fenòmens infantils i ju-
venils no estan monopolit-

zats per petits herois anglo-
saxons com Harry Potter o
Narnia. Un grapat d’amics
alemanys, que pertanyen a
un equip de futbol de barri,
Les Feres Futbol Club,
viuen tota mena d’a-
ventures. “Els llibres i les
pel·lícules es basen en fets
reals”, explica el director a
Barcelona. Quin és el secret
que l’ha convertit en un fe-

nomen internacional? “Em
vaig adonar –apunta Ma-
sannek– que als meus nens
no els agradaven gaire els
llibres adreçats a ells. Lla-
vors vaig decidir escriure
històries que els resultessin
atractives, amb nens que
fan coses com si fossin
adults”. Las Fieras F.C. ¡El
ataque de las vampiresas!
Es converteix avui en la ter-

cera pel·lícula de la sèrie
que arriba a les nostres
pantalles. No es basa en un
llibre concret, sinó que
agafa elements de diferents
històries. L’equip es reu-
neix de nou per enfrontar-
se a un equip de noies, Les
Vampiresses. Els protago-
nistes porten una roba i uti-
litzen uns vehicles que re-
corden Mad Max. El direc-
tor reconeix influències
d’aquesta pel·lícula i dels
westerns. Deliberadament
va evitar qualsevol tecnolo-
gia actual: “No hi ha ordina-
dors, mòbils, televisió...”. La
quarta part ja s’ha estrenat
fa poc a Alemanya i ocupa el
primer lloc al rànquing de
taquilla. ■

Orfeubaixaa
lesprofunditats

La Fura estrena al ‘Naumon’ una versió reduïda de
‘L’Orfeo’ el dia que es compleixen 400 anys de l’òpera

Marta Porter
BARCELONA

La baixada als inferns d’Or-
feu no podia ser un tema
més adient per a la Fura
dels Baus, que des dels seus
inicis sempre han tractat
els temes mitològics i el foc
com un dels seus elements
característics. Ara, per ce-
lebrar els 400 anys del nai-
xement de l’òpera, demà,
24 de febrer, estrenen una
versió reduïda –una hora–
d’aquesta òpera de Monte-
verdi. Orfeu baixa ara a les
profunditats del mar, a la

bodega del vaixell Naumon,
reconvertit en centre cultu-
ral flotant.

Dos metres sota l’aigua, la
música de Monteverdi sona
en estat pur, interpretada
pel grup Conjunt XXI, deu
joves estudiants de l’Escola
Superior de Música de Cata-
lunya (Esmuc) que combi-
nen els instruments antics
amb els moderns. Alhora,
tres solistes –Ferran Cam-
pabadal, María Hinojosa i Vi-
cenç Esteve– es vesteixen
de diferents personatges i,
envoltats pel cor de 15 veus,
mostren impúdics els seus a-

mors i infortunis entre 500
espectadors que, dempeus,
brinden amb ells.

“Fa 400 anys l’òpera es
veia de dret, no existien els
teatres, la gent menjava i
bevia. Nosaltres hem volgut
recuperar aquest esperit”,
explica Carlüs Padrissa, di-
rector escènic del muntat-
ge i de La Fura.

Mentre a l’Òpera Nacio-
nal de París es representa la
versió operística d’El castell
de Barbablava i Diari d’un
desaparegut, i a València
comencen els assajos de
L’or del Rin i La Valquíria,

les dues primeres òperes
que estrenen de la Tetralo-
gia wagneriana, La Fura
s’endinsa cada cop més en
el món operístic. “L’òpera
està més viva que mai. Ara
col·laborem amb aquests
joves de l’Esmuc, però al-
tres nits oferim el vaixell a
joves DJ i qualsevol artista
audaç. A un d’ells, un vi-
deojòquei, ja li hem encar-
regat una òpera”, explica
Padrissa.

L’Orfeo es tornarà a re-
presentar el 8 de març, Dia
de la Dona, en què només
s’acceptarà públic femení. ■

Assaig de l’òpera ‘L’Orfeo’, de la Fura dels Baus, al vaixell ‘Naumon’ al port de Barcelona ■ MIQUEL ANGLARILL


