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Primera fila ICULT
Ambiciosa recuperació d’una òpera del segle XX  

La Fura corona

‘Karl V’
La companyia suma  al seu equip  
la pintora Lita Cabellut per dibuixar  
un impressionant retrat de l’emperador

L’estrena, avui  a l’òpera de  Munic, 
està dedicada a César López Rosell, 
enyorat crític d’EL PERIÓDICO

MARTA CERVERA 
MUNIC

L
ita Cabellut, cotitzada pin-
tora espanyola, s’ha inte-
grat a l’equip de l’agosarat 
Carlus Padrissa de La Fura 

dels Baus per descobrir un nou món 
amb Karl V, una òpera poc coneguda 
d’Ernst Krenek (Viena, 1900 - Palm 
Springs, 1991) que avui s’estrena a 
l’Òpera Estatal de Munic. El seu pro-
tagonista, com indica el títol, és Car-
les I d’Espanya i V d’Alemanya, l’ho-
me més poderós de la seva època a 
l’imperi del qual el sol mai es ponia. 
Acostumada a pintar sobre tela, ha 
disfrutat donant llibertat a la seva 
imaginació en un gran escenari.  

Tot i que Krenek va estrenar l’ò -
pera a Praga el 1938, dos anys abans 
havia presentat una part de la seva 
obra al Palau de la Música. «A Barce-
lona va donar a conèixer les precio-
ses peces que canten dos dels perso-
natges femenins, Isabel i Leonor. Va 
ser només amb acompanyament de 
piano, aprofitant un simposi de mú-
sica contemporània organitzat per 
Pau Casals», recorda Padrissa, encan-
tat del tàndem que forma amb Cabe-
llut. «És magnífica. Fa màgia amb la 
llum. He après molt amb ella», afir-
ma el director escènic.  

Aquest mateix entusiasme es 
transmet en les paraules de la pinto-
ra cap al seu partenaire en aquesta 
aventura. «Carlus [Padrissa] em va 
donar llibertat total per crear, ha 
confiat plenament en mi i el resul-
tat és brutal. Soc molt exigent i per-
feccionista, vull que les coses siguin 
de veritat, cal sentir que venen del 
soterrani. M’ha sorprès veure com 
tot això que he creat i que ja és inde-
pendent de les meves intencions ha 
cobrat identitat pròpia i aconse-
gueix commoure’m. ¡Una cosa molt 

difícil!». La primera vegada que va 
veure l’òpera de principi a final, va 
plorar d’emoció. «¡És com si els 
meus quadros tinguessin vida!», ex-
clama la pintora gitana que ha cap-
tivat el món amb els seus retrats. Ha 
utilitzat l’escenari com si es tractés 
d’una gran tela. «Més que compon-
dre l’escena, l’he pintada perquè 
l’espectacle és molt visual». Cabe-
llut, que ja va treballar amb Padris-
sa a El setge de Corint, de Rossini a la 
ciutat italiana de Pesaro fa dos anys, 
s’ha encarregat de l’escenografia, el 
vestuari i les videoprojeccions.  

Tot i que el protagonista de 
l’obra és una figura històrica llu-
nyana, els seus dilemes són plena-
ment actuals. La batalla pel poder i 
els seus dubtes com a ésser humà 
no han canviat tant. «Carles V va 
ser un home humanista, seguidor 
de les idees d’Erasme de Rotter-
dam. El seu principal enemic, el rei 
francès Francesc I, tenia més pre-
sent el llibre El príncep de Maquivel. 
Per a ell, com per a molts dirigents 
d’avui, el fi justificava els mitjans, 
no dubtaria a enganyar a base de fa-
ke news», assenyala Padrissa. Però el 
seu enfrontament és un dels temes 
que marquen Karl V, la primera òpe-
ra dodecafònica, avui poc coneguda. 
«Va ser prohibida pels nazis, que 
consideraven que la música moder-
na serialista era degenerada», recor-
da el director d’escena. Sens dubte, 
va ser una òpera avançada per al seu 
temps, en què la partitura i el cant 
combinaven amb la pantomima, el 
cine i el teatre parlat. 

 
EN EL MOMENT DE LA SEVA MORT / Com-
posta entre el 1931 i el 1933, l’obra 
de Krenek, autor tant de la música 
com del llibret, arrenca amb Carles V 
(interpretat aquí pel baríton Bo Sko-
vus) poc abans d’enfrontar-se a la 
mort en el seu retir del monestir 
de Yuste. Allà, davant del seu con-
fessor, anirà recordant escenes i 
personatges clau de la seva vida. A 
més del seu rival Francesc I, rei de 
França, hi apareixen la seva ger-
mana Elionor d’Àustria i el seu 
germà Ferran I, la seva mare Joana 
de Castella (Joana La boja), la seva 
dona Isabel de Portugal, Martí Lu-
ter, el papa Climent VII i Solimà el 
Magnífic, el gran sultà otomà que 
va arribar a les portes de Viena 
amb el seu exèrcit. 

L’escenografia, plena de simbolis-
me i de miralls, reflecteix aquest es-

in memoriam

HOMENATGE EMOTIU

Carlus Padrissa ha 
volgut dedicar l’estre-
na d’aquesta ambicio-
sa producció de Karl V 
a l’Òpera de Munic a 
l’enyorat periodista i 
crític musical d’EL 
 PERIÓDICO, César Ló-
pez Rosell, mort sobta-
dament l’estiu passat.  

El 2017, López Ro-
sell es va traslladar a 
la ciutat italiana de Pesaro per 
anar a l’estrena de la primera 
col·laboració entre La Fura i la pin-
tora Lita Cabellut i es va mostrar 
encantat amb el resultat. Va ser 
llavors quan Padrissa i López Ro-
sell van conversar llargament so-
bre l’orientació d’aquest muntat-
ge. «Amb César vam tenir llargues 
hores de conversa sobre aquest 

projecte. Per aquesta 
raó tenia moltes ganes 
de dedicar-li», afirma 
Padrissa. El fet que a 
l’emperador Carles V 
l’anomenessin el Cèsar 
ha acabat sent una pi-
cada d’ullet del destí 
que finalment ha des -
embocat en aquest ho-
menatge que La Fura 
dedica al crític. 

Per això és inevitable pensar 
que a qui va ser responsable d’Es-
pectacles d’aquest diari durant 
dècades, i més tard crític musical 
i teatral, li hauria agradat disfru-
tar de la producció al costat de la 
seva fidel companya Esperanza 
Navarrete. Ella sí que serà avui a 
Munic en honor al César, el seu i 
el d’aquest diari.

Honrar César, el d’aquest 
diari i també l’històric

Carlus Padrissa 
DIRECTOR  TEATRAL

«Krenek va donar  
a conèixer a BCN 
algunes de les  
peces que canten 
els personatges 
femenins»

Lita Cabellut 
PINTORA

«M’ha sorprès veure 
com tot el que he creat 
i que és independent  
de les meves 
intencions  
ha pres vida»

 EL SOMNI DE L’EMPERADOR  Una escena de l’òpera ‘Karl V’.
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A rticle 625. Un bon amic em 
va ensenyar fa anys que si 
els somnis són el nord i es 

compleixen, llavors has d’anar al 
sud. Saber canviar de direcció vi-
tal és bàsic per no topar ni amb la 
tristesa ni amb la reiteració. Fa 
poc, una dama de 87 anys, veïna 
del barri, em va parlar també de 
les línies de la vida. Ella el va enfo-
car des d’un altre punt de vista 
però sonava prou semblant. M’ex-
plicava que de nit ha traçat una lí-
nia mental amb el llit del seu di-
funt marit, perquè el fred del ma-
talàs d’ell no traspassi al seu. I va 
afegir: «una cosa és el dolor fred 
del record i un altre de menys so-
fisticat, el de l’hivern». 

Allò em va semblar un bon te-
ma per a un article però de sob-
te va dir... Millor us ho explico 
després del millor de la meva 
setmana. 

Tercer lloc. Un moment en co-
mú, escrita i dirigida per Mikko 
Mäkelä. Una bonica pel·lícula so-
bre les diferències amb una per-
fecta resolució que et desarma.  

Segon lloc. Contes de Pere Cal-
ders (Rosa del Vents). Bellament 
il·lustrat per Ignasi Font, aques-
ta recopilació de contes del mes-
tre t’atrapa, t’endolceix davant 

del món i et fa sentir una millor 
persona. 

Primera posició. El hormiguero. 
L’entrevista de Pablo Motos al 
doctor Pedro Cavadas va ser 
d’una bellesa i sinceritat brutals. 
Estic segur que totes aquestes lli-
çons precises es van dipositar en 
molta gent que virarà la seva di-
recció vital a la recerca del respec-
te amb si mateix i els altres.  

I tornant a la dama, l’últim que 
em va explicar és que ara quan va 
pel carrer, per evitar patir cap con-
tratemps amb tants objectes amb 
rodes que li passen per davant a 
pocs centímetres, pren una direc-
ció fixa i no es desvia ni un  mil·lí-
metre ni fa canvis de direcció 
bruscos. I va afegir: «La meva mala 
mobilitat està condicionada per la 
velocitat dels que sí que en tenen». 

No hauria de ser així, les per-
sones de 87 anys han passat per 
massa coses com per no poder fer 
el que els plagui al carrer. Ho 
hauríem de solucionar. ¡Feliç 
diumenge! H

Caminar  
amb llibertat

Albert 
 Espinosa

Els grans  han passat 
per massa coses  
com per no fer el que  
els plagui al carrer

LLL

tat entre la vigília i el son o el deliri, 
una zona en què el concepte del 
temps es dilueix i tot és possible. En 
aquest estat, al final de la seva vida, i 
quan la mort és pròxima, arrenca el 
primer acte.  

La guerra, la falta d’humanisme, 
els murs físics i mentals apareixen 
en aquest muntatge, que també 
parla dels efectes de la globalitza-
ció, la primera pedra de la qual es 
va posar gràcies al fet que Carles V 
va sufragar la primera expedició 
que va fer la volta al món de Ma -
galhanes. Aquest concepte esfèric 
del planeta inspira algunes de les 
imatges més espectaculars de la 
producció, en què, més enllà dels 
cantants i l’orquestra, participen 
26 ballarins i 18 figurants. 

L’art de Cabellut ha integrat es-
cultures humanes made in La Fura 
en el seu cosmos particular per 
il·lustrar des del més bonic fins al 
més brutal, com la guerra i els seus 
efectes devastadors. «L’obra mostra 
com s’enfonsen els pilars de l’ésser 
humà», diu la creadora, que ha vol-
gut retratar les conseqüències dels 
radicalismes i populismes amb «un 
mar que escup cossos humans». Les 
diferents obres de videoart creades 
per al muntatge mostren «l’afuse-

llament universal del món, aquest 
mur pel qual tots hem passat per-
què tots, en algun moment, hem si-
gut testimonis de la injustícia dels 
sistemes polítics». 

 
EL BOSCO I TICIÀ / A Cabellut li va inte-
ressar la història perquè «mostra la 
fragilitat del poder». La seva música 
ha sigut també un descobriment. «La 
partitura és molt contemporània, ac-
tual, emocional, per això connecta 
molt bé amb el temps turbulent que 
vivim». La creadora ha recorregut a 
imatges catastròfiques i iròniques 
com les que representava El Bosch 
però també reconeix la influència de 
Caravaggio i Ticià. «A l’obra es barre-
ja la línia de Ticià, en què predomina 
aquesta suavitat i espiritualitat que 
veiem en els blancs de l’escenografia.  

Per crear el vestuari, s’ha inspi-
rat en diversos quadros, alguns del 
museu del Prado. «He reinterpretat 
la roba d’aquella època», diu Cabe-
llut. Els rellotges dibuixats en algu-
nes indumentàries al·ludeixen al 
pas inevitable del temps i a la tam-
bé inevitable repetició. Tant ella 
com Padrissa coincideixen: «En rea-
litat el món que mostrem no és an-
tic, ni modern, és un terreny oníric 
on tot és possible». H

WILFRIED HOESL

WILFRED HOESL

 EL PODER   Bo Skovhus, al costat de la soprano Anais Mejías.


