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Huerga proposa un viatge al món interior de Gaudí 

• El realitzador dirigeix l'òpera sobre el procés creatiu del genial arquitecte

MARTA CERVERA / CRISTINA SAVALL

Un llibret inèdit és com enfrontar-se a una pàgina en blanc i una obra sense referències tempta el repte
de la creativitat. Manuel Huerga de seguida va dir sí quan li van proposar la direcció escènica de Gaudí,
l'òpera amb música de Joan Guinjoan i textos de Josep Maria Carandell, que gira al voltant del mateix
enigmàtic personatge al qual fa 16 anys el cineasta va dedicar un llargmetratge documental. El Gran
Teatre del Liceu acull l'estrena el 3 de novembre d'aquesta obra en català que compta amb dos
repartiments protagonitzats per barítons nord-americans, Robert Bork i David Pittman-Jennings.

Com aleshores, Huerga s'enfronta a un personatge en certa manera invisible. Segons ell, desconegut,
misteriós, solitari, esquerp, críptic, ple de clarobscurs, amb una vida privada buida. "Des del punt de
vista dramatúrgic no té cap interès. És un home difícil per no dir impossible, que es va passar
bona part de la seva vida tancat amb plànols", declara Manuel Huerga. A aquest mateix problema es
va enfrontar quan el 1988 va rodar la seva pel.lícula documental i quan, 14 anys més tard, va rebutjar
dirigir el musical d'Albert Guinovart.

El director d'Antártida valora l'enfocament intimista que ara aporten Carandell i Guinjoan. "No és una
biografia, ni un bus turístic per l'obra arquitectònica de Gaudí", precisa. "És una aproximació
psicològica, un viatge interior al seu món oníric, a les seves angoixes i a les seves pors. Tot
plegat afavoreix el cant. Permet que llueixin la veu i la música, que no en va són les prioritats
d'una òpera".

CREAR MOTLLOS
El llibret no guarda lectures ocultes. "Li sóc absolutament fidel. No hi aporto la meva visió sobre
Gaudí. No vinc a trencar motllos sinó més aviat a crear-ne", aclareix Huerga, que té experiència en
aquest àmbit, ja que va col.laborar amb La Fura dels Baus en l'adaptació de la cantata escènica El
martirio de San Sebastián, una de les partitures més complexes de Debussy. Només lamenta no haver
pogut conversar amb Carandell, que va morir l'any passat. "La seva veu s'ha mantingut viva a través
de Guinjoan. Van treballar mà a mà".

Gaudí, amb escenografia de Lluís Danés --amb qui Huerga va adaptar El café de Chinitas--, compta
amb dos actes amb clara diferenciació narrativa i escènica. El primer està dedicat a l'inestable entorn
social i polític de finals del segle XIX i a les relacions que Gaudí establia amb el món exterior. El decorat
respon a un cànon clàssic inspirat en els elements arquitectònics de l'imaginari de Jules Verne.

Part de l'acció transcorre en el primer taller de Gaudí, situat davant d'una vidriera des d'on s'entreveu
una Barcelona sense gratacels. És la primera complicitat cinematogràfica, ja que està inspirat en les
vistes del París de finals del segle XIX que reprodueix Moulin Rouge. "Al final d'aquest acte tot
s'ensorra, i Gaudí, com l'au Fènix, ressorgeix de les seves cendres. Reneix", avança Huerga. El
segon homenatge al món del cine correspon al vestuari, de Josep Abril, i està inspirat en la pel.lícula de
Martin Scorsese Gangs of New York.

El decorat és més imaginatiu en el segon acte. A través d'un calidoscopi, el públic s'endinsa en el
procés creatiu, en el que pensa Gaudí quan dibuixa els plànols de la cripta de la Colònia Güell. És un
mosaic sobre les seves idees, la seva creativitat, les seves angoixes i obsessions. Per això, Huerga ha
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filmat el trencadís dels bancs del Park Güell. "La projecció d'imatges és una eina que s'integra a la
perfecció en el llenguatge escenogràfic d'una òpera. Però amb això no trencaré el format. És una
òpera en tota regla".

Gaudí és l'únic personatge real. Els altres són arquetips, miralls dels seus pensaments, una projecció de
com percep els que l'envolten. Així, Rosa representa la visió misògina que Gaudí té de la dona, i
Alexandre simbolitza els mecenes, la burgesia que té el poder i els diners, amb tot el que això comporta.
La idea és que el públic comparteixi la curiositat insaciable que sentia Gaudí i entengui les claus
d'aquesta riquesa creativa. "El component místic de Gaudí hi és present. Carandell ho deixa ben
clar: se sent un instrument d'un ésser suprem. Però personalment no vull contribuir a la seva
beatificació". Tota una declaració de principis.
Una imatge del decorat de Gaudí en el primer acte.
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