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Decididament, ja no resta espai
per a l’engany: malgrat l’apa-
rença festiva que ens puguin
transmetre els seus aires de co-
mèdia frívola plena d’incitaci-
ons a la infidelitat, la memora-
ble darrera òpera conjunta de
Mozart i Da Ponte (un prodigi
musical que resulta ser també
un veritable prodigi d’escriptura
teatral) enfila tota l’estona cap
al drama sense resolució possi-
ble que esclata al seu tram final.
Això, havia quedat una mica
amagat al llarg d’un parell de
segles, quan les representaci-
ons de l’obra optaven per creu-
re’s l’aparent final feliç tenyit
de cruel ironia que teòricament
ens proposaven els autors.
Però la fal·làcia ha sigut defi-

nitivament desemmascarada
per directors com ara el Damia-
no Michieletto que signa el no-
table espectacle que ara pre-
senta el Liceu. O com ara el gran
cineastaMichael Haneke, que
fa un parell de temporades va
presentar al Teatro Real de Ma-
drid un esplèndid muntatge de
l’obra. Evidentment, les diferèn-
cies de to, d’estil i de ritme, re-
sulten abismals: Haneke, com fa
sempre al seu cinema, opta des
del principi per apuntar l’infern
de mentides i traïcions que s’es-
tà gestant sota el divertiment,
mentre que Michieletto aposta
fort per la comèdia i ens ofereix

un muntatge ple de ritme i di-
versió. Però els punts en comú, i
la també similar amargor deso-
ladora del final, presenten uns
evidents paral·lelismes.

El rancor i la dipsomania
També en altres temps, Don Al-

fonso podia semblar un vellet
picardiós i entremaliat amb ga-
nes de divertir-se una mica fent
apostes destinades a demos-
trar als amants la fragilitat dels
sentiments de les seves xicotes.
Ara, però, se’ns presenta més
aviat com una figura trencada

(previsiblement, pel seu propi
passat), un xic sinistra i un pèl
alcoholitzada (curiosament,
també al muntatge de Haneke
l’alcohol juga un rol fonamen-
tal), decidida a destruir qualse-
vol fantasia d’amor que pugui
existir al seu voltant.
Michieletto, situant el seu es-

pectacle en un hotel 5 estrelles
que anem descobrint pas a pas
gràcies a les bones prestacions
escenogràfiques d’una gran pla-
taforma giratòria, situa també
la trama en un espai transitori
que convida més fàcilment a la
transgressió; en aquest cas, a la
transgressió eròtica i la infide-
litat potenciada per la mateixa
naturalesa perversa de l’aposta
en joc. I treu un profit brillant
tant de la versatilitat mòbil
d’aquest espai, com de les no-
tables aptituds interpretatives
d’un repartiment que, més enllà
de les seves bones qualitats vo-
cals, es lliura amb ganes al joc
teatral que proposa el director.
Michieletto treballa prou la

dramatúrgia de la seva propos-
ta per aconseguir que aquests
personatges i les seves infidels
aventures semblin haver estat
escrites per moure’s en el nou
context hoteler pel qual es mo-
uen. I, sense perdre mai de vis-
ta el seu domini de la comèdia,
sap com graduar-la amb intel·li-
gència perquè l’aparició del dra-
ma i la crueltat responguin tam-
bé a una lògica implacable.
Gran Teatre del Liceu.
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LA CRÍTICA PER RAMON OLIVER

Don Alfonso observa des de la barra les dues parelles infidels d’aquesta obra.

Parlar de diners
és de molt mal gust
Això és el que pensen els ele-
gants comensals del restau-
rant a què ha sigut convidada.
Però ella, per contra, pensa
que el veritable mal gust re-
sideix en el fet de no parlar
de diners, no esmentar prou
l’abisme que creen entre els
privilegiats i els desheretats
de la terra, no tenir en comp-
te la manera com potencien
la hipocresia general dins la
qual ens movem.
Liddell, reencarnada aquest

cop en Esperanza Pedreño,
una actriu lliurada a un exer-
cici interpretatiu tan radical
com el mateix text que inter-
preta, s’arriba a preguntar si
l’espècie humana es mereix
continuar existint. I em te-
mo que la resposta no resulta
gaire esperançadora. I si es
tracta de parlar dels intel·lec-
tuals en general i de la cultura
en particular, les esperances
semblen també ben minses.
Tal com ho veu l’autora d’El
año de Ricardo o La casa de
la fuerza, vivim en una èpo-
ca dominada per una mena de
feixisme quotidià que ni tan
sols necessita la censura, per-
què el decòrum i la correcció
han acabat complint la seva
mateixa funció. Serà veritat
que, com diuen els creadors
del muntatge, som davant una
obra en què el públic corre el
seriós risc de la possibilitat de
la revolució? I a sobre, ara no
podem ni anar a El Bulli per
reconfortar-nos una mica!


