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DuES OBRES SOBRE lA cOMPlEXA MENt HuMANA

Doble repte a Lió amb 
‘Il prigionero’ i ‘Erwartung’
Àlex Ollé es va enfrontar a l’Òpe-
ra de Lió a un altre repte: unir en 
un sol programa Il prigionero i Er-
wartung, dues òperes que s’endin-
sen en la complexitat de la ment 
humana. El díptic, musicalment 
dirigit per Kazushi Ono, està pro-
gramat en el 10è Festival Justice/
Injustice i ha tingut una exitosa 
acollida. L’objectiu del muntat-
ge de La Fura, amb escenografia 
d’Alfons Flores i vestuari de Josep 
Abril, és oferir una lectura per al 
públic d’avui i al mateix temps 
propiciar el diàleg dodecafònic en-
tre l’impulsor del gènere, Schön-
berg, i un dels seus deixebles, Da-
llapiccola.
         A Il prigionero, Ollé ha optat per 

potenciar el paper que el carceller/
capellà té en una obra que gira al 
voltant de la presó mental en què 
viu el condemnat a mort (Lauri Va-
sar), que no pot alliberar-se d’una 
obsessió que el portarà al suïcidi, 
ocasionada en part per haver patit 
abusos sexuals de petit. És impac-
tant la imatge del pres en calçotets 
toquejat pel sacerdot pederasta.
    A Erwartung s’escenifica el dur xoc 
nerviós que pateix una dona que va 
fins al lloc del crim que ella va come-
tre (Magdalena Anna Hoffmann). 
La ment humana es reflecteix a la 
caixa cranial on succeeixen els pro-
cessos del pensament. Estat de xoc 
i desequilibri constant en aquesta 
original proposta.

èxit a França

La Fura desafia  
Colònia amb una 
visió de ‘Parsifal’
3 carlus Padrissa sorprèn el públic alemany amb  
la seva innovadora adaptació de l’última obra de Wagner

CÉSAR LÓPEZ ROSELL
COLÒNIA  EnviAt ESPECiAL

D
esafiament en tota regla. 
Carlus Padrissa, al capda-
vant del seu equip de La 
Fura, va estrenar diven-

dres a Colònia la seva personal ver-
sió de Parsifal, l’obra testament de 
Richard Wagner en l’any que se ce-
lebra el seu bicentenari, i ho va fer, 
a més, en Divendres Sant, dia en 
què transcorre l’últim acte d’aques-
ta òpera qualificada pel mateix au-
tor com a festival sagrat escènic. Les 
1.600 persones que omplien de gom 
a gom el recinte d’Oper am Dam, un 
espectacular edifici amb estructura 
de vidre i acer amb vistes al Rin i a la 
catedral, van rebre amb una nota-
ble acceptació, exceptuant algun tí-
mid discrepant, aquesta proposta 
allunyada dels cànons escènics ha-
bituals i marcada per una gran càr-
rega ritual.
   Padrissa, que ja havia obtingut 
fa dos anys un sonat èxit a la ciutat 
amb Sontag, de Stockhausen, ha tin-
gut carta blanca per posar en mar-
xa aquest projecte. Birgit Meyer, la 
directora de l’Òpera de Colònia, ex-

pressava la seva satisfacció pel re-
sultat d’aquesta aposta: «Buscàvem 
una mirada nova, neta, que no esti-
gués condicionada pels sentiments 
de culpa relacionats amb el naci-
onalsocialisme d’altres visions. 
Padrissa ha tornat a l’essència de 
l’obra».
  Aquesta mirada és la del nen que 
als 6 anys era escolà al seu poble. 
«Allà vaig aprendre el gran teatre 
dels rituals de la litúrgia, a percebre 
l’olor del vi. Aquest pòsit apareix a 
Parsifal, però partint d’un referent 
universal». El muntatge compta 
amb el simbolista vestuari de Chuz 
Uroz, el mòbil ciclorama de Roland 
Olbeter i les insercions de l’equip de 
vídeo, però també apel·la al sentit 
de l’olfacte, amb l’olor d’encens o 
el del pa fornejat a partir de la mas-
sa que treballa en escena Matti Sal-
minen (Gurmesanz) en una cerimò-
nia pròpia d’una missa.

L’ÚLtiM SOPAR / La base d’aquesta 
massa es va tractant per deixar-la 
reposar. En el segon acte, creix, i en 
el tercer, es forneja, i al final es re-
parteix entre el públic per celebrar 
un ritual comunitari. Tot aquest 
procés passa per una taula al centre 
de l’escenari, on se celebra el sopar 
del Dijous Sant (Últim Sopar), i Gur-
nemanz narra la tragèdia d’una co-
munitat que trontolla. 
 Titurel és un cadàver vivent i el 
seu fill Amfortas (Boaz Daniel), he-
reu de la custòdia del Grial, pateix 
una ferida incurable que li va fer 
el malvat Klingsor a l’aconseguir 
prendre-li la llança després que la 
bella Kundry (una aclamada Silvia 
Hablowetz) el seduís. Només l’ar-
ribada de l’heroi cast, Parsifal (un 
bon Marco Jentzsch que transmet 

la Fura va protagonitzar divendres un singular doblet internacional amb l’es-
trena de dues produccions. Carlus Padrissa va dirigir a Colònia un espectacular ‘Par-
sifal’ en l’any del bicentenari de Wagner, mentre que Àlex Ollé viatjava a Lió al món de 
la ment amb ‘Il prigionero’, de Dallapiccola, i ‘Erwartung’, de Schönberg.

33 Escena de ‘Parsifal’, que va triomfar divendres a Colònia.

FORSTER

J Carlus Padrissa ha posat els 
fonaments perquè una versió de 
carrer de Parsifal pugui 
representar-se a Montserrat, 
somni dels wagnerians 
barcelonins des de fa un segle. 
D’aquí uns dies oferirà a Linz 
(Àustria), amb motiu de la 
inauguració d’un teatre, una 
proposta d’una hora amb  
música en playback de l’última 
obra de Wagner. Aquest 
muntatge, que es farà a  
l’exterior de l’espai, pot ser la 
base del que proposa per al 14 
de setembre al monestir, ja que 
en aquesta data està fixada 
l’actuació de l’orquestra del 
Liceu a la basílica amb peces de 
l’obra. El director espera que, 
amb l’ajuda d’un modest 
espònsor, pugui fer realitat 
aquest projecte.

VERSIÓ PER A 
MONTSERRAT

L’OBJECtiU

Passa a la pàgina següent
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A rticle 321. M’agrada que 
aquesta sigui la columna 
321. És un número que 

sempre m’ha donat pau. Una ve-
gada vaig compartir una habita-
ció d’hospital amb aquest núme-
ro  al costat d’un home que tenia 
una teoria molt curiosa...
 Recordo que rondava els 60 
anys i que sempre em deia que 
l’or no tenia sentit, que molts 
països el tenien com a patró de 
riquesa quan de fet era un ele-
ment poc interessant. Ell creia 
molt més en la fusta perquè pen-
sava que... Bé, em sembla que us 
ho explico després del millor de 
la meva setmana.
 Tercer lloc. L’onada (Lliure). 
Gran recerca positiva en el tre-
ball de tot l’elenc, en especial de 
Boris Cartes i la fascinació que 
genera la seva incessant estra-
nyesa davant tot el que passa.
 Segona posició. I wonder. Se-
gueixo enamorat del documen-
tal Searching for Sugar Man. I 
aquesta cançó de Rodríguez em 
té l’esòfag robat com a mínim 
fins a final d’any.

 Primer lloc. Norman Rockwell 
behind the camera, de Ron Sc-
hick. Fabulós llibre que ens des-
cobreix com totes les pintures i 
il·lustracions de Rockwell pro-
venien de fotografies que feia 
anteriorment... Màgia en cada 
reconstrucció... ¡Brutal!
 I tornant al company d’habi-
tació d’hospital, per a ell la fus-
ta ho era tot... Em relatava que la 
fusta era bonica i hipnotitzant 
en qualsevol dels seus estats... 
 En el seu estat natural, els 
boscos que ens fascinen... També 
quan es transformen en mobles, 
en cases o en llibres... Poesia, 
pensament i llar podia aconse-
guir en nosaltres quan es modi-
fiquen... Però fins i tot deia que 
quan cremaves la fusta en una 
llar de foc provocaves que la gent 
es calmés i acabés compartint els 
seus sentiments.
 Estimava la fusta, creia que 
era el patró per mesurar-ho tot... 
No sé on deu parar però estic se-
gur que a prop de la seva ener-
gia vital que tant estimava... No 
és allà on acabem anant tots, a 
prop d’allò que significa alguna 
cosa per a la nostra ànima... ¡Bon 
diumenge! H

Els materials 
de l’ànima

ALBERT

Espinosa

El tema ‘I wonder’, 
de ‘Searching for 
Sugar Man’, em  
té l’esòfag robat

deesi

èxit a França

33 Ollé va unir en un sol programa ‘Il prigionero’ i ‘Erwartung’ per a la seva estrena a Lió.

JEAN LOUIS FERNÁNDEZ

LA FURA DELS BAUS

la innocència i delicadesa del sa-
vi pur), podrà salvar els monjos de 
Montsalvat.
   El plantejament de Padrissa ju-
ga amb l’amistat i la desavinença 
de Wagner i Nietszche. Al llarg de la 
funció apareixen en vídeo diverses 
sentències del filòsof, sempre amb 
la visceralitat de la música wagneri-
ana de fons. Titurel és l’àlter ego de 
Wagner, que intenta deixar lligat 
el seu llegat, i les neuràlgies perma-
nents de Nietzsche es reflecteixen 
en Amfortas, que encarna el dese-
quilibri dolorós de l’home modern. 
La seva malaltia mental es dibuixa 
en el pervers Klingsor.
  La funció s’inicia amb una im-
pactant sèrie d’imatges de morts 
reals, entre elles la d’Ayton Senna, i 
amb la frase «Déu ha mort», que sim-
bolitza el final d’una civilització i la 
necessitat d’un nou líder. Aquest ví-
deo acompanya el brillant preludi 
orquestral. La Fura intenta potenci-
ar l’espectacle en una obra de ritme 

lent, en què tenen protagonisme 
els diferents rituals, com quan Am-
fortas esquartera el cadàver de Titu-
rel amb corbs al seu voltant seguint 
una cerimònia budista, el del bap-
tisme de Kundry a càrrec de Parsi-
fal, la purificació del final en el cal-
ze en què se submergeix la redimi-
da que aquí no mor.
  
ANDROGIN / Destaca també el passat-
ge al jardí de les noies en flor amb 
arbres en moviment. Kundry sobre-
vola alada en el seu intent de seduir 
Parsifal. La relació entre ells a sobre 
d’una taula va més enllà del petó i fa 
pujar la temperatura eròtica, enca-
ra que el neci cast acabi rebutjant la 
noia, assumeixi el seu destí i em-
prengui el camí de la salvació de la 
comunitat. És un home que domi-
na el desig i se sent impulsat per la 
compassió. En aquesta versió és un 
ésser androgin, amb unes cèl·lules 
que són terminals i que connecten 
amb la humanitat a través de les 
xarxes socials.
 L’orquestra de la casa, dirigida 
per Markus Stenz, i el cor, movent-
se per tota la sala, van merèixer les 
llargues ovacions. 100 voluntaris, 
vestits amb roba feta a partir de te-
la de paracaigudes, representen les 
cèl·lules. La imaginació al poder. H

Ve de la pàgina anterior
Una escena de 
l’espectacular 
‘Parsifal’, de 
Carlus Padrissa. 


