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JAUME RADIGALES

A poc a poc, el Gran Teatre del Li-
ceu es va reconciliant amb els deu-
tes que encara té amb l’òpera del
segle XX, especialment amb
aquells títols que romanen inèdits
a Barcelona però que són clàssics
indiscutibles de la producció ope-
rística del darrer terç del segle pas-
sat.Aldoble programadedues òpe-
res d’Alexander Zemlinsky (Una
tragèdia florentina iEl nan) que se-
rà present al teatre de La Rambla
la propera primavera, cal sumar el
títol que a partir del 19 de novem-
bre arriba al Liceu: un dels clàssics
indiscutibles del segle XX com és
Le Grand Macabre, amb direcció
musical deMichael Boder i posada
en escena d’Àlex Ollé i Valentina
Carrasco (La Fura dels Baus).
Estructurada en quatre escenes

dividides en dos actes, l’òpera té
música de György Ligeti (1923-
2007) i llibret propi compartit
ambMichaelMeschke.Es vaestre-
nar a Estocolm el 1978 i des d’ales-
hores s’ha representat de manera
més o menys intermitent, fins al
punt que el 1997 va ser objecte
d’una segona versió per part del
mateix compositor destinada a
una reestrena que va tenir lloc al

Festival de Salzburg. Aquesta és,
de fet, la versió que tindrem aBar-
celona.
A György Ligeti, hongarès de

naixement i austríac d’adopció, li
devem opcions musicals que van
des de l’assumpció dels postulats
rítmics i harmònics del seu compa-
triotaBéla Bartók fins a la radicali-
tat del llenguatge electrònic d’un
Stockhausen, passant per la conso-
lidació d’un estil propi, lamicropo-
lifonia, present en una peça clau

del seu repertori comésAtmosphè-
res, coneguda parcialment a través
del cinema gràcies a l’ús que en va
fer Stanley Kubrick a 2001: una
odissea de l’espai (1968). En aquest
sentit, Le GrandMacabre estaria a
mig camí entre la tradició i la radi-
calitat avantguardista, potser per-
què la seva forma (l’òpera) ha de
mirar forçosament cap a la tradi-
ció. D’aquí part del seu encert, ba-
sat en la intel·ligència i l’equilibri
entre una opció i l’altra, sense re-
nunciar a cap de les dues.

La validesa i la vigència de l’òpe-
ra de Ligeti com el que és (un dels
títols fonamentals de l’últim terç
del segle XX) es deuen en gran
part al tractament del tema de la
mort, vist des d’una perspectiva
humorística, sovint sarcàstica i
fins i tot de vegades pel broc gros.
Un tractament queno es potdisso-
ciar dels models compositius que
Ligeti tenia al cap quan escrivia
l’òpera: d'una banda, la immorali-
tat de peces com L’incoronazione

di Poppea de Claudio Monteverdi;
d'una altra, l’alè vital i l’optimisme
delFalstaffdeVerdi; i finalment el
genuí sentit de l’humor rossinià
d’El barber de Sevilla. Tot plegat
sense oblidar algunes cites i refe-
rènciesmusicals que omplen, aquí
i allà, la partitura delmúsic honga-
rès. Les més significatives són la
tercera simfonia Heroica de Beet-
hoven a l’entrada de Nekrotzar al
segon acte, o el cancan de l’Orphée
aux enfers de Jacques Offenbach a
l’escenadel primer acte entreMes-

calina i Astradamors, una peculiar
situació que ens mostra la relació
sadomasoquista del matrimoni,
format per un astròleg que odia la
sevamuller i per una dona addicta
al sexe.
El protagonisme absolut de la

peça el manté, permanentment, la
figura de lamort, personificada en
el personatge de Nekrotzar, que
no es dedica a jugar a escacs ni a
parlar sobre metafísica amb guer-
rers croats (com lamort bergmani-
ana d’El setè segell), sinó que s’es-
gargamella anunciant l’Apocalipsi
per acabar reduïda al no-res des-
prés d’haver anat de copes ambPi-
et the Pot i amb l’astròlegAstrada-
mors. Una broma, doncs, que par-
teix de l’astracanada i de la farsa
guinyolesca, i que acaba amb una
moralina tan senzilla com difícil
d’aconseguir en el moment que es
va fer i també en el nostre temps:
més val prendre-s’ho tot amb hu-
mor, que la vida són quatre dies. O
amb amor, que també cal tenir en
compte les figures d’Amando i
Amanda (en la primera versió
amb els noms molt més explícits
de Spermando i Clitòria), indife-
rents al que passa entre les tombes
del cementiri.

Actualitat
Humor i sarcasme, doncs, es do-
nen la mà en un títol que no deixa
ningú indiferent per la seva càrre-
ga crítica, especialment cap a lapo-
lítica: aquí és vista des de la pers-
pectiva de quatre perfectes idiotes
com són el príncep Go-Go, els
seusdosministres (elBlanc i elNe-
gre) i l’inútil Gepopo, el prefecte
de la policia. Segurament algú po-
drà llegir en clau d’actualitat la in-
competència dels personatges a
l’hora de fer front a la crisi plante-
jadaper l’àngel de lamort. O no: hi
haurà qui s’ho prendrà com un
simple divertiment. Una opció tan
possible com plausible.
Però a una trama i a un argu-

ment sensacionals per la seva lo-
quacitat i per la seva intel·ligència,
s’afegeix també una partitura sin-
gular, assequible malgrat la seva
radicalitat estètica, i queno renun-
cia tampoc al sentit de l’humor,
per exemple ambunapeculiar ins-
trumentació que inclou ginys del
tot extramusicals com ara tim-
bres, clàxons, xiulets i botzines de
tot tipus per als preludis i els inter-
ludis de la peça.
Visualment, l’òpera de Ligeti

serveix a la perfecció un planteja-
ment expressionista, perquèels ex-
trems i les distorsions de la peça
acaben configurant un retaule sin-
gular, que ens podria fer pensar en
el sarcasme pictòric d’un George
Grosz, per exemple.
Retaule o fresc, a Le GrandMa-

cabre tenen cabuda el sexe, la reli-
gió, la vida i la mort, sempre amb
un tracte desenfadat però que no
amaga un plantejament crític, fins
i tot des de la perspectiva de la tra-
dició operística de la qual l’obra de
Ligeti és hereva. |

A ‘Le Grand Macabre’ l’humor i el sarcasme
van de bracet per tractar, amb una gran càrrega
crítica, el sexe, la religió, la vida i la mort


