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FESTIVAL TEMPORADA ALTA

Peeping Tom: un malson per llogar
vers estètic explícit en A louer, una
dimensió desconeguda que durant
una nit es va obrir en el festival
Temporada Alta.

En qualsevol moment pot aparèi-
xer el nan que exerceix de mestre de
cerimònies als cabarets onírics de
Lynch. No va venir. En canvi, van
sorgir d’entre infinits cortinatges
vermells un grup d’éssers que po-
drien ser els supervivents d’un Pa-
ís de les Meravelles per a adults,
amb Alícia convertida en una figura
andrògina i el conill en un estrany
majordom, i el seu doble amb pro-
blemes per adequar el cos en el
temps i en l’espai. La Reina de Cors
és una mezzosoprano que esgota les
restes del seu divisme entre l’odi del
seu espòs i fill i una estranya cort

PeepingTom:‘Alouer’
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Anar al teatre ja vol dir
signar un contracte i ac-
ceptar una altra realitat
durant un temps limitat.
Anar a un espectacle de

la companyia belga Peeping Tom és
rubricar una clàusula que implica
endinsar-se voluntàriament en un
malson. La mateixa relació con-
tractual que s’estableix amb una
pel·lícula de David Lynch, un uni-

d’admiradors que en qualsevol mo-
ment es comporten com a bestioles
menyspreables.

A louer és teatre i dansa, però so-
bretot un somni amb les seves prò-
pies lleis, amb cossos que semblen
enfonsar-se en terres que es fonen,
extremitats que perden la lògica de
l’equilibri entre contorsions gro-
tesques i moviments congelats.
Personatges enfrontats al seu pro-
pi jo envellit, convertits en bèsties,
hipnotitzats per ordres simples o
aterrits per amenaces desconegu-
des. Amos d’un espai que és un es-
cenari sense privacitat, amb aplau-
diments muts i mobles amb vida
pròpia. Res comença o acaba. Les
accions queden en suspens, com
l’emoció de l’espectador.e

‘A louer’ submergeix l’espectador en l’ambient d’un
malson amb les seves pròpies lleis. HERMAN SORGELOOS
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ÒPERA

exhaurir els plaers de la vida mentre
arriba la parca. La Fura encerta en
el to de burla, d’exageració, en el rit-
me trepidant de les escenes i el ca-
ràcter grotesc dels personatges.
L’òpera comença i acaba amb dos
enamorats fent l’amor. El missatge
és clar. Viu i gaudeix mentre puguis.

L’òpera destil·la un humor àcid,
una càrrega irònica, corrosiva i gro-
tesca, amb personatges delirants
que vibren al ritme que imposa una
música que beu, filtra i recicla en un
collage excel·lent les més variades
influències, des de Monteverdi fins
a Wagner i Verdi, passant pel jazz, el
music-hall, els sorolls urbans i el
més irreverent ventall d’efectes per
subratllar la caòtica personalitat del
gran macabre.

Michael Boder coneix a fons
l’obra de Ligeti i fa un sòlid treball
en el fossat, ferm en el pols narratiu,
amb dinàmiques i contrastos ben
calibrats entre passatges lírics i epi-
sodis de potència salvatge. L’ex-
cel·lent actuació de Chris Merrit i
Frode Olsen donant libidinosa vida
a Piet la Bóta i Astradamors marca
l’alt nivell d’un repartiment que fa
front a les tremendes exigències de
la partitura i que compta amb l’es-
pectacular tècnica vocal de Brian
Asawa, Barbara Hannigan i Ning Li-
ang, i el solvent treball de Werner
van Mechelen, Ning Liang, Ana
Puche, Inés Moraleda, Francisco
Vas i Simon Butteriss. El muntatge
–amb escenografia d’Alfons Flores,
vestuari de Lluc Castells i il·lumina-
ció de Peter van Praet– és una co-
producció del Liceu amb La Monna-
ie, l’Òpera de Roma i l’English Nati-
onal Opera. No us la perdeu.e

L’escenari de Le grand macabre està presidit pel cos de Clàudia, una dona actual que,
en trobar-se malalta, imagina la seva mort. GRAN TEATRE DEL LICEU

El geni irreverent
de Ligeti sorprèn

el Liceu
Un superb muntatge de La Fura mostra la

corrosiva càrrega de ‘Le grand macabre’

Legrandmacabre
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El Liceu s’apunta un èxit
rotund amb l’estrena a
Espanya d’un títol de re-
ferència del repertori
contemporani, Le grand

macabre, la genial i irreverent òpe-
ra del compositor hongarès György
Ligeti (1923-2006), estrenada el
1978 a Estocolm i revisada el 1997 a
Salzburg. Ligeti sorprèn amb un
malbaratament de fantasia, humor
i ciència musical al servei d’una obra
fora de sèrie –“apocalipsi còmica”,
“antiantiòpera”, en paraules del seu
autor–, una altra volta de cargol en
el gènere que beu tant de les tradici-
ons com de les avantguardes antio-
perístiques. La clau de l’èxit rau en
la qualitat musical i el sensacional
muntatge de La Fura dels Baus, sig-
nat per Àlex Ollé i Valentina Carras-
co, presidit per una nina gegantina,
la Clàudia: els volums i orificis del
seu cos acullen els espais i habitants
d’aquesta formidable òpera, carre-
gada de sexe i escenes escatològi-
ques, però genial en la seva plasma-
ció musical.

El llibret és una exuberant peça
de teatre de l’absurd: l’arribada del
terrible Nekrotzar al principat de
Breuegheland per anunciar la fi de
món provoca una gran burla escèni-
ca a càrrec d’una extravagant desfi-
lada de personatges que prefereixen
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