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Quan Sofia Coppola ens va
presentar al cinema la seva
peculiar visió deMarie An-
toinette, ens va descobrir que
la reina de França era addicta
a la música electrònica. Així
doncs, no ens ha d’estranyar
gens que dos cèlebres (tot i
que, en el seu cas, ficticis) co-
etanis de la reina, membres
com ella mateixa de la més al-
ta noblesa, i ben coneguts per
la perversa forma amb què fe-
ien servir les seves armes de
seducció massiva, se’ns pre-
sentin ara a l’escenari a ritme
de rock (sense descartar els
seus moments funky i les pin-
zellades jazzístiques) i tocant
fort la bateria. Estem parlant
dels únics i inconfusibles se-
nyor vescomte de Valmont i
senyora marquesa de Mer-
teuil, que es van fer famosos
gràcies a la novel·la epistolar
publicada el 1782 que els va
dedicar Pierre Choderlos de
Laclos amb el títol de Les liai-
sons dangereuses, i que, des
de llavors, mai no han deixat
de fer mal i de ser enorme-
ment populars. Una populari-
tat que encara va créixer una
mica més quan, el 1988, Ste-
phen Frears va portar al cine-
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Edu Soto amb Iria del Río, una de les víctimes de Valmont. FOTO: ANA HIMES

LA MARQUESA CARME CONESA I EL VESCOMTE EDU SOTO ENS MOSTREN CARTA A CARTA

EL PERILL QUE SUPOSA CONVERTIR-SE EN LA SEVA PRESA SEXUAL A ‘LAS AMISTADES PELIGROSAS’

El rock & roll eròtic dels
depredadors de la seducció

es van enviant els uns als al-
tres. Evidentment, si aquests
personatges haguessin viscut
avui en dia, s’haurien passat
les hores enganxats al cor-
reu electrònic. Però no pas a
les piulades: com a mínim pel
que fa al vescomte i la mar-
quesa, els seus jocs de mani-
pulació amorosa i sexual re-
quereixen molt més que 140
caràcters. Això ho podrem
comprovar gràcies a aquest
muntatge de Darío Facal que
(i a diferència del que ha pas-
sat en altres adaptacions) re-
cupera el caràcter epistolar
que es trobava en els orígens
de la història, encara que ho
faci donant-li un nou context:
aquí les cartes ens arriben lle-
gides o cantades amb el micro
a la mà, i acompanyades per la
música que toquen els matei-
xos intèrprets de l’espectacle.
Uns personatges que, això

sí, fins i tot quan els agafa pel
hardcore, continuen vestint
com ho feien els protagonis-
tes originals de l’obra. Cal no
oblidar que Valmont i Mer-
teuil (capaç de llançar alhora
en un moment de la novel·la
unes enceses paraules sobre
el paper de la dona en la soci-
etat del seu temps que tenen
quelcom de discurs feminis-
ta), per molt terriblement
modernes que ens segueixin
semblant les seves actituds,
són també un símbol ben re-
presentatiu d’aquella aristo-
cràcia decadent que estava a
punt de perdre el cap al ca-
dafal revolucionari.

El luxe és un bon avorriment

No hi ha dubte: entre les acaballes
del segle XIX i els primers anys del
segle XX, Viena es va convertir en
una de les ciutats més apassiona-
dament contradictòries quemai
no hagin existit; una ciutat en
què una burgesia esplendorosa
i la cort imperial convivien amb
alguns dels artistes i intel·lectuals

més transgressors de l’ordre moral
burgès d’entre tots els que corrien
per Europa. I un d’aquests creadors
trencadors va ser l’escriptor Arthur
Schnitzler, l’autor de l’escandalosa
i estupenda obra teatral ‘La ronda’.
I també d’aquell ‘Relat somiat’
que Stanley Kubrick va transformar
en la pel·lícula ‘EyesWide Shut’,

i en què unmatrimoni benestant
s’enfrontava a la força dels desitjos
latents que s’amaga darrere la
més plàcida rutina. Doncs, i en un
pla molt més proper a la comèdia,
això és també unamica el que
els passa als protagonistes de la
història curta de Schnitzler que
ara David Pintó i Dani Campos han
transformat en unmusical intimis-
ta i tan ben vestit com correspon
a la classe social de què provenen

els personatges. Els protagonistes
de l’obra no es coneixen de res,
però comparteixen un parell de
trets en comú: tots dos sónmolt
rics, i s’avorreixenmolt vivint la
seva existència regalada. Com
a conseqüència, els dos acaben
tenint també la mateixa idea:
segur que vestir-te de pobre i
conèixer gent d’unmón que no és
el teu pot resultar ben divertit! Tot
i que, com us podeu imaginar, al

final aquests dos acabenmolt més
ficats en el seumón de sempre del
que ells sospiten. ‘A LA BURGUESA’.
D’ARTHUR SCHNITZLER. MÚSICA I DIR.
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ma i amb un repartiment de
luxe (JohnMalkovich, Glenn
Close, Michelle Pfeiffer, Uma
Thurman…) una adaptació
teatral del text signada per
Christopher Hampton. Molt
poc després, Milos Forman
estrenava el seu Valmont. I,
a nivell local, cal recordar
que Anna Lizaran i Lluís
Homar van assumir
també la personali-

tat del vescomte i la marquesa
a Quartet, una versió lliure
del tema signada pel drama-
turg alemany Heine Müller,
mentre que Mercè Sampie-
tro i Juanjo Puigcorbé, per la
seva banda, presentaven als
nostres escenaris l’adaptació
de l’obra escrita per Hamp-

ton. Però, què deuen te-
nir aquests dos

llibertins per

continuar seduint així tant de
temps després de la seva pri-
mera aparició?

El poder de la lletra escrita
L’autor d’aquesta història va
ser sens dubte un personatge
ben peculiar, capaç de com-
paginar una carrera militar
en què també va sobresor-
tir d’allò més (se’l conside-
ra gairebé com l’inventor de
l’obús) amb una vocació lite-
rària en què xifrava les seves
esperances de glòria immor-
tal. “Vull escriure una obra
que surti de la norma, que
faci molt de soroll i que con-
tinuï ressonant sobre la terra
quan jo hagi mort”. Doncs la
va escriure. I ho va fer utilit-
zant un recurs literari del
qual va saber extreure un
molt notable profit: tota
la novel·la està concebu-
da en forma de correspon-
dència, i integrada per les
cartes que els personatges
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