
Un mur fet amb 2.017 ampolles d’ai·
gua de plàstic reciclable, en al·lusió a 
l’any en curs i col·locades una sobre 
l’altra, es converteixen en el princi·
pal obstacle del setge dels turcs a la 
grega Corint. La força visual d’aques·
ta simbòlica estructura, ideada per 
Carlus Padrissa, membre de La Fura, 
en col·laboració amb l’artista multi·
disciplinària Lita Cabellut, posa al 
centre del muntatge de Le siège de Co-
rinthe (El setge de Corint) la lluita per 
la consecució del líquid element, tan 
valuós com l’or i altres matèries que 
desencadenen la majoria dels con·
flictes.
 Cabellut ha pintat per a l’ocasió 10 
grans quadros i ha elaborat els deco·

La versió de Carlus Padrissa 
de ‘Le siège de Corinthe’ inaugura 
el Rossini Opera Festival de Pesaro

rats, el vídeo i el vestuari d’aquest 
muntatge que inaugura aquest di·
jous el Rossini Opera Festival de Pesa·
ro (Itàlia). La desbordant escenografia 
empara una història bèl·lica i d’amor 
del compositor al qual està dedicada 
tan singular mostra belcantista.

UN CONFLICTE QUE S’ACOSTA / «És la guerra 
de l’aigua, el conflicte que s’acosta en 
el futur de la humanitat», proclama 
Padrissa al parlar de l’estrena mundi·
al d’aquesta nova versió de la tragè·
dia lírica. El director escènic destaca 
la distància que existeix entre els que 
disposen d’aigua i els que no hi tenen 
accés, com és el cas dels àrids països 
africans i dels que viuen conflictes 
bèl·lics.
 «Tothom hauria de tenir les matei·
xes oportunitats d’accedir a aquest 
bé primordial que suposa el dret a la 
vida per als que el posseeixen i també 
per als que el busquen», afegeix al·
ludint al fet que és una història que es 
repeteix amb el temps. «He conegut 
el setge de Sarajevo i les circumstàn·
cies eren molt semblants», subratlla 
al defensar l’enfocament del muntat·
ge, que tindrà 20 minuts més de dura·
da perquè s’hi han afegit pàgines inè·
dites de la partitura. «Tothom lluita 
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per conquistar el poder i un espai on 
sobreviure o resistir, però la posses·
sió d’aquest líquid és capital», prosse·
gueix.
 Padrissa i Cabellut s’han posat 
d’acord a situar el relat en un marc 
atemporal dotant la posada en esce·
na de visualitat i colors que respon·
guin als dictats musicals de l’obra. El 
pes del comportament ètic de l’home 
en situacions extremes està present 

en la concepció de l’espectacle. «No 
repartir l’aigua crea un mur tan gran 
com el que hi ha entre els conten·
dents dels quals parla el llibret i que 
pateixen gairebé per igual les conse·
qüències de la guerra. Al final es que·
den tots sense beure», explica Pa· 
drissa. 
 La confecció del vestuari dels pro·
tagonistes en forma de «pell desmem·
brada» i un vídeo amb el líquid pig·

declara
la guerra
de l’aigua

Un moment de la posada en escena de  ‘Le siège de Corinthe’, a càrrec de La Fura.
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Nino Machaidze (Palmira) i Luca Pisaroni (Mehmet II), els protagonistes.

   



mentat a partir dels cromatismes que 
la música de Gioachino Rossini sug-
gereix a l’artista i que es projecta so-
bre una paret de 100 metres són al-
tres atractius d’aquest muntatge im-
mersiu, ja que l’acció es desenvolupa 
entre l’escenari i el públic. El vermell 
i el blau són els tons dominants del 
decorat, per diferenciar els que tenen 
set dels que no i turcs de grecs.

CRIDA A L’ÈTICA / Els quadros pintats per 
Cabellut per a la producció estan rela-
cionats amb la narració i es distribu-
eixen durant la funció. Situats per so-
bre del públic suggereixen missatges 
que apel·len l’espectador. Dos llenços 
que representen la vida i la mort ca-
uen des del cel en el primer acte coin-
cidint amb el retrobament dels 
amants de la història, el sultà Meh-
met II, que finalment aconsegueix 
ocupar la ciutat, i la filla del governa-
dor de Corint, Palmira, a qui va conèi-
xer anys enrere a Atenes. Ella l’estima 
i al no poder culminar el seu somni 
per culpa del conflicte s’acaba traient 
la vida. 
 Les pintures se succeeixen amb di-
ferents significats i una permanent 
crida a l’ètica. El muntatge uneix 
també Rossini amb lord Byron, que 

va morir en una Grècia en guerra i de 
qui es recupera un magnífic poema 
sobre el setge de Corint amb les frases 
projectades sobre la pantalla i també 
Foscor, un altre impactant text sobre 
les conseqüències d’aquests conflic-
tes. Poeta i músic no es coneixien, pe-
rò després de la mort del primer, Ros-
sini va rendir-li un homenatge musi-
cal.
 Roberto Abbado, responsable esta-
ble de la mostra des d’aquest any, se-
rà al podi al front de l’Orquestra Naci-
onal de la RAI i d’un gran reparti-
ment encapçalat per Luca Pisaroni i 
Nino Machaidze, que encarnen els 
protagonistes. El director assenyala 
que «aquesta era una de les obres més 
estimades de Rossini», ja que en va es-
criure tres versions, la napolitana Ma-
ometto II, la italiana i la francesa, que 
és la que s’ofereix aquest any. Per Ca-
bellut, és la seva primera experiència 
en l’òpera. «Ha sigut brutal. Carlus no 
és qualsevol persona. És un monstre 
del teatre i col·laborar amb ell ha si-
gut una beneïda bogeria. Només puc 
afegir que els bojos es reconeixen en-
tre ells, els savis s’entenen i els mons-
tres et deixen en pau. Això és  
el que, per mi, resumeix aquesta  
experiència». H
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Lita Cabellut porta amb orgull la se-
va condició de gitana. La polifacèti-
ca artista de Sariñena però criada a 
Barcelona era fins fa poc una desco-
neguda per a la majoria dels seus 
compatriotes. Establerta a l’Haia 
(Holanda), on té un estudi en el qual 
elabora les seves obres i prepara les 
seves exposicions, és una de les artis-
tes més apreciades tant per les seves 
pintures amb oli sobre llenç, especi-
alment els seus retrats, com pels 
seus dibuixos en paper, escultures, 
fotos, poemes visuals i treballs de ví-
deo i instal·lacions.
 Entre el 2014 i 2015 va saltar a la 
fama al ser reconeguda com la pin-
tora espanyola més cotitzada, se-
gons la revista especialitzada Artpri-
ce. Va ser en aquest període quan 
més obres va vendre, només per dar-
rere a Espanya de Juan Muñoz i Mi-
quel Barceló. Concretament, per 12 
dels seus treballs es van pagar al vol-
tant de mig milió d’euros la unitat. 
 La confirmació del seu talent va 
arribar afortunadament a temps. 
Però la seva infància no va ser un ca-
mí de roses, més aviat el d’un perso-
natge de Charles Dickens. De nena, 
als anys 60, va haver de buscar-se la 
vida a la Rambla i voltants fent en-
càrrecs i petits treballs. La seva mare 
regentava un bar de contactes i va 
viure amb la seva àvia fins que aques-
ta va morir. Va acabar en un orfenat 
d’on la va rescatar una família bar-
celonina de bona posició i va apren-
dre a llegir i escriure amb 12 anys. A 
partir d’aquell moment, la seva tra-
jectòria vital va fer un gir radical. 
«Sempre dic que he tingut dos parts, el 

biològic i el dels meus nous pares», ex-

plica a EL PERIÓDICO amb un verb 
culte, alegre i fluid mentre espera il-
lusionada el seu debut com a escenò-
grafa en òpera, a Pesaro i de la mà de 
La Fura, que presenta Le siège de Co-
rinthe de Gioachino Rossini.
 Als seus 55 anys i amb tres fills de 
dos marits diferents, segueix treba-
llant amb una passió i dedicació entu-
siasta impulsada per un permanent 
desig d’assumir reptes. El seu contac-
te amb la pintura va començar arran 
d’una visita al Museo del Prado. «Seré 

artista», va dir després de veure els 
quadros de Rubens, Velázquez i Goya. 
«Va ser un impacte tremend», relata re-
cordant com la van impressionar els 
dos primers mestres i la van espantar 
les obres del tercer, que reflectien el 
món del carrer, que ella coneixia.
 Aviat va comprendre que no n’hi 
havia prou amb agafar llapis i paper 
per donar curs a la seva imaginació 
pictòrica i que necessitava formar-se. 
Als 19 anys es va traslladar a Amster-
dam amb una beca. Després d’un 
temps en una acadèmia d’art, es va fi-
car de ple en la pintura minimalista i 
abstracta fins que va anar derivant al 
realisme pintant, primer, figures sen-
se cares i, després, verdaderes cares. 
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La reina de l’art
LITA CABELLUT, l’espanyola més cotitzada al món de 
la pintura, debuta en l’escenografia amb el muntatge de Rossini

«Amb el retrat veus tant els altres com 

a tu mateix. Però cada vegada que pin-

tes un personatge ho fas amb trets dife-

rents de l’anterior, des d’una altra pers-

pectiva. En mi hi ha un desig de canvi 

constant. Ara mateix estic tornant a les 

meves arrels,  s obretot després 

d’aquesta experiència operística, en la 

qual he treballat amb una tècnica més 

pròxima a l’abstracció».

 Pels seus pinzells han desfilat fi-
gures com Coco Chanel, Frida Kahlo 
i Charles Chaplin, però també gent 
del carrer amb cares lletgistes i nas-
sos o orelles grans. «Intento mostrar 

el que hi ha a la psique de cada perso-

na, treure fora el seu interior», diu 
abans de restar importància a la se-
va condició de líder del mercat. «El 

reconeixement és necessari, però l’im-

portant és no renunciar a les teves con-

viccions».

Retrospectiva a l’octubre

L’artista, que se sent catalana i espa-
nyola tot i que porta més de 30 anys 
fora, expressa la il·lusió que li fa l’ex-
posició retrospectiva dels seus 40 
anys de carrera, que es presentarà a 
l’octubre a la Fundació Vila Casas. 
«He reunit fotos de tots els meus tre-

balls i obres artístiques. I també hi hau-

rà les 10 pintures d’aquest muntatge 

d’òpera i el vídeo que he fet per a La Fu-

ra», diu.
 Admet que les arrels pesen molt 
en la seva producció: «En les meves 

obres hi ha moltes influències: els 

meus gens gitanos, els records dels pit-

jors moments de la meva infantesa i de 

tot el que queda arxivat o no a la me-

mòria, ja que les vivències ocultes rea-

pareixen quan menys t’ho esperes», 

conclou Cabellut. H

La polifacètica artista Lita Cabellut, a l’Espai Volart de Barcelona.

FERRAN SENDRA

«Intento mostrar 

el que hi ha a 

la psique de 

cada persona, 

treure fora el seu 

interior», diu 

dels seus retrats


