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La Nau Ca n’Oliveras de Marto-
rell acollirà els assajos del nou
muntatge de La Fura dels Baus
per reinterpretar Thamos, una
obra que Mozart va compondre
per acompanyar una peça teatral
i a la qual ara es dona forma d’òpe-
ra i s’adapta a l'actualitat per par-
lar de la lluita de poders i de les
noves formes d’esclavitud.
C.A.T.H.A.M.O.S., com s’ha bate-
jat el muntatge, es podrà veure a
Martorell el 20 de desembre
abans de la seva estrena oficial a
la Mozart Week de Salzburg, el 24
de gener del 2019.

Carlus Padrisa, un dels direc-
tors artístics de La Fura, va desta-
car ahir en la presentació que el
repte «és enriquir el patrimoni
musical del compositor amb una
peça que funcioni a escena, en un
format que no s’ha representat
mai». Un repte que afrontarà mes-
clant l’obra de Mozart amb La
Flauta Màgica i una algorítmica
banda sonora composta per Ur-
bez Capablo.

«La gent que vingui veurà, es-

coltarà i, fins i tot, podrà tocar una
peça esfèrica, total. Va ser pensa-
da per Mozart, nosaltres li hem
donat forma d’òpera i l’hem situat
a l’actualitat: tracta de com allibe-
rar-se de les noves formes d’escla-
vitud d’aquest segle», va dir Pa-

drissa, i va afegir que Mozart «va
crear 45 minuts de música per a
una peça de teatre més llarga, una
obra èpica. Portem a l’actualitat la
història d’una lluita de poders,
protagonitzada pel rei d’Egipte».

La música de l’espectacle que

es podrà veure a Martorell la po-
sarà l’Orquestra del Reial Cercle
Artístic de Barcelona. El seu por-
taveu, César Mateos, es mostra
molt satisfet per aquesta col·labo-
ració. «Feia tres anys que anàvem
darrere d’aquesta obra i és una

sort fer-la amb la Fura i amb un
guió boníssim», va explicar. Una
trentena de músics participaran
al muntatge, la música del qual
Mateos va definir «d’agosarada i
impactant».

Un dels principals atractius de
l’òpera rau en les transicions in-
terpretades per instruments ro-
bòtics entre les peces úniques:
improvisacions que depenen de
factors circumstancials, com l’es-
tat físic dels músics, les reaccions
fisiològiques del públic assistent
o el tràfic de dades d’Internet.
Aquesta eclèctica i acurada barre-
ja ja és tota una declaració d’in-
tencions. En la representació a
Martorell s'aplicarà la fórmula de
taquilla inversa: els 800 especta-
dors que caben a la Nau Ca n’Oli-
veras decidiran al final de l’espec-
tacle la quantitat que pagaran.
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La Fura assajarà i estrenarà a Martorell
un nou espectacle sobre el poder
El muntatge que es veurà a Ca n’Oliveras el 20 de desembre està inspirat en una peça de Mozart

AJUNTAMENT DE MARTORELL

Els detalls de la nova producció de La Fura dels Baus es van donar a conèixer ahir en una roda de premsa

El muntatge porta el títol de
«C.A.T.H.A.M.O.S.» i remet a
una composició que Mozart 
va fer per al teatre

La peça es podrà veure a la
localitat del Baix Nord abans
d’anar a la Mozart Week de
Salzburg el dia 24 de gener

L’obra de La Fura tracta sobre
la lluita pel poder i les formes
d’esclavitud que encara
perviuen en el segle XXI

El mític grup berguedà Merca-
do Negro torna amb les piles car-
regades després d’anys de silenci.
La formació, que va triomfar a la
dècada dels 80, ha presentat re-
centment el videoclip oficial de
Berlín,  una nova versió d’un dels
seus temes més populars.

Manolo Fernández, una de les
ànimes del grup i que hi ha estat
en totes les seves etapes, ha expli-
cat a Regió7 que després de l’es-
trena d’aquest videoclip promo-
cionaran més singles, de temes
nous i d’altres de recuperats, amb

noves versions que es poden des-
carregar  a través de les platafor-
mes digitals amb la intenció de re-
collir-los, properament, en un
disc,gràcies a l’acord a què han
arribat amb Flor y Nada Records,
la companyia amb la qual van de-
butar als 80.   

Un dels objectus actuals del
grup és tornar a trepitjar els esce-
naris i fer directes. A Manolo Fer-
nández, Manolo Murillo i José
Carlos Manzano, tres dels funda-
dors del grup, s’hi han afegit ara
Angelique Sol, Dani Pujols i Joan
Escudero. 

DANI PERONA BERGA

Els berguedans Mercado
Negro recuperen «Berlín»
amb un nou videoclip 

ARXIU PARTCULAR

Imatge del nou videoclip «Berlín» del grup berguedà 


