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Babilònia segons La Fura
3 Carlus Padrissa estrena a Munic ‘Babylon’, òpera de Jörg Widmann

CÉSAR LÓPEZ ROSELL 
MUNIC 

E
l mite de la civilització ba
bilònica puja avui a escena 
a l’Òpera Estatal de Munic. 
Carlus Padrissa, al capda

vant de l’equip de La Fura, s’enfron
ta al complex muntatge de Babylon, 
òpera del músic Jörg Widmann i el 
filòsof Peter Sloterdijk, autor del lli
bret. Kent Nagano, actual titular de 
la direcció musical de teatre bava
rès, conduirà des del fossat l’estrena 
mundial d’aquesta producció.
 Posar en marxa aquest projecte 
ha estat un repte considerable, tant 
pel que fa a l’elaboració d’una par
titura moderna, amb juxtaposició 
d’estils musicals, com per l’ambi
ció de la història, desenvolupada en 
dos actes i set escenes. L’obra narra 
la història d’amor entre una de les 
parelles més llegendàries de l’anti
guitat babilònica, la formada per 
Inanna, deessa de l’amor i la guerra, 
i l’heroi Tammu. 

 Però en la trama hi té un gran pes 
la reivindicació de la civilització ba
bilònica. «Aquesta òpera és un ho
menatge a una cultura crucial per 
al futur de la humanitat», explica 
Padrissa. Entre els èxits de Babilònia 
destaquen la invenció de l’escriptu
ra, dels edificis i les ciutats, de l’as
tronomia, dels dies de la setmana, el 
culte al sexe i a l’amor lliure, i l’im
puls de diverses lleis «que van per
metre la integració i la convivència 
entre ciutadans pertanyents a dife
rents ètnies».
 L’obra incideix en la coexistèn
cia de les cultures babilònica i jueva 
que van coincidir a la ciutat. El xoc 
d’aquestes identitats amb diferents 
concepcions religioses, que es va 
produir 3.000 anys abans de Crist, 
les portarà al mutu enriquiment. 
Widmann es va inspirar a l’escriure 
la partitura en l’Epopeia de Gilgamesh 
i en textos de profetes i salms cone
guts. Padrissa, amb la col·laboració 
de Roland Olbeter, Chu Uroz i la pro

ducció videogràfica de Welovecode/
Tigrelab, segueix les pautes marca
des per la música i el text i dota el 
muntatge de poderoses escenes que 
interactuen amb les fílmiques.

SET PENIS I SET VULVES / A l’escenari 
apareixen terratrèmols, tempestes 

de meteorits, una gran Torre de Ba
bel envoltada de set penis i set vul
ves de dimensions humanes i inun
dacions per desbordament de l’Eu
frates exposades com un tsunami. 
Sloterdijk destaca que aquest apar
tat és representatiu del continu pro

cés de destrucció i reconstrucció 
que viu la humanitat, impotent da
vant la força de la naturalesa. «Apre
neu a construir cases que flotin, ciu
tats que flotin... el diluvi no s’acaba 
mai».
 No hi falten tampoc les ofre
nes de sacrificis humans als semi
déus babilònics i escenes de sexe al 
temple de l’amor destinades a in
citar a la reproducció d’una espè
cie en perill d’extinció. Entre elles 
figura el vídeo d’una orgia grava
da en l’última edició del Saló Eròtic 
de Barcelona, en què participa l’ac
tor porno Nacho Vidal. Un altre mo
ment important és el del descens als 
inferns d’Inanna per recuperar el sa
crificat Tammu, a qui imposarà que 
la miri permanentment als ulls.
 La soprano Anna Prohaska i el te
nor Jussi Myllys encapçalen el repar
timent d’aquesta producció, que 
s’oferirà fins al pròxim 10 de novem
bre i que es tornarà a repetir el 21 de 
juliol del 2013. H
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33 Assaig del muntatge ‘Babylon’, de La Fura, que avui s’estrena a l’Òpera de Munic.

El muntatge  
mostra imatges que 
reflecteixen una cultura 
que va marcar l’inici de 
la civilització actual

Salt acull 
una versió 
radical i molt 
elogiada 
de ‘Hamlet’

JOSÉ CARLOS SORRIBES
BARCELONA

La seva adaptació de La tempesta 
ambientada en un gulag, titula
da Miranda, va ser un dels hits del 
passat Temporada Alta. El direc
tor lituà Oskaras Korsunovas tor
na al festival per a una única fun
ció (avui al Teatre de Salt) de la se
va versió de Hamlet, l’obra cabdal 
de Shakespeare. A part de l’èxit 
de Miranda, aquest nou muntat
ge arriba avalat per la fascinació 
que va causar Hamletas (una obra 
de tres hores en lituà) durant la 
seva representació al festival Sha
kespeare de Mataró el 2010.
 Korsunovas explica de Ham-
letas que el que va començar com 
un experiment de la seva compa
nyia va acabar com una «obra so
bre la responsabilitat» en què es 
fan constants preguntes en un 

exercici d’autoanàlisi. «Entendre 
Hamlet és entendre’s a un ma
teix; potser per això no es pot en
tendre del tot», afirma.
 La radicalitat de la seva versió 
s’inicia de seguida, amb tots els 
actors asseguts davant del mirall 
dels seus camerinos. El mirall, 
diu el director, ja és una metàfora 
de l’obra de Shakespeare. «Ham
let diu que actuar és un reflex de 
la naturalesa», apunta. «Hamlet 
és també ell mateix un reflex de 
la resta de personatges», afegeix.
 L’artista lituà ha articulat l’o
bra com un guió de cine, «amb 
més pes de l’acció que dels perso
natges». I sobre l’emblemàtic mo
nòleg del ser o no ser, entén que és 
una mostra del fet que el seu pro
tagonista «ha deixat de tenir por 
a la mort». H 
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El lituà Oskaras 
Korsunovas torna al 
festival amb una obra 
que segueix les pautes 
d’un guió de cine


