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L’histrionisme de Terry Gilliam arriba al Liceu: “Missatge? No hi ha
missatge al meu ‘Benvenuto Cellini’, ho deixo a la vostra imaginació”

Gilliamades

MAITE CRUZ

Terry Gilliam baixant ahir les escales del Gran Teatre vestit de turista

MARICEL CHAVARRÍA
Barcelona

P
els pèls, sí, peròTerry
Gilliamha aconseguit
arribar a temps aBar
celona per ultimar els
assajosd’aquest espe

rat Benvenuto Cellini que ningú,
per cert, no pot assegurar encara
que s’acabi representant. Ni tan
sols el cofundador dels mítics
Monty Python, que és qui assu
meixeldesbordantmuntatgeque
arribadiumengealLiceu.Pelque
fa a la vaga convocada pels treba
lladorsdelteatre, l’artistadelsEs
tatsUnits es va limitar adir: “Què
serà, serà”.
Visionari guionista, home de

teatre, director de cinema i, ara,
després d’un parell d’incursions
en títols d’Héctor Berlioz, també
regista d’òpera, Gilliam va com
parèixerahirdavantde lapremsa
amb ganes de provocar. “M’en
canta ser a Barcelona, és una
oportunitat per vendre la meva
recent autobiografia: Gilliames-
que: A Pre-posthumous Memoir.

Em pregunto quina serà la tra
duccióal castellà. ¿Gilliamadas?”
El seu muntatge de l’òpera de

Berliozsobrel’escultorrenaixen
tista Benvenuto Cellini és abans
que res un repte escènic: mou
més d’un centenar de persones a
escena –inclosos acròbates, ma
labaristes i nens–, enel que supo
sa, com és habitual en ell, un tor
rent d’idees i excessos. Els seus
sumatsalsdelcompositor,que de
feteraunavançatal seu temps.
“Hihaalgunacosadelabogeria

i lanaturalesaextremadeBerlioz

que em fascina”, va confessar.
“Havia muntat La condemnació
de Faust i després vaig llegir l’au
tobiografiadeCellini, l’únicartis
ta del Renaixement que en va es
criure una. I em va semblar que
aquests tres ingredients, Cellini,
Berlioz i jo mateix, farien quel
comsubstancial”.Ivaafegir:“Sóc
afortunat, un amateur en òpera
no coneix els seus límits, no sé el
que es pot fer i el que no, només
presentoideesalamevaajudant”.

Elmuntatge que aterra alGran
Teatreva sorgir apeticiódeJohn
Berry, exdirector de l’English
NationalOpera (ENO),que jaha
via temptat Gilliam amb Faust.
L’èxit registrat a Londres va ani
marelcreadoraportarlaproduc
cióaAmsterdam,encaraqueamb
menystallsalapartitura,cosaque
novaacabarde convèncerningú.
Així, el Liceu es beneficia ara de
l’assaig/error igaudeixde lacele
bradaversióoriginal londinenca.
“El que aquí presentem és la

lluita d’un artista i el concepte
d’hybris, devoler ferunacosa im
possible però que tens necessitat
de fer. Volemmostrar l’èxtasi de
la creació, la tensió i l’infern de
veurequet’estàsacostantalarea
litat i que es presenta la possibili
tat de fracassar...”. A la qual cosa
afegeix la seva assistent, Natasha
Metherell: “Terror que compar
tim tècnics i cantants, perquèGi
lliamplantejacosesal límit!”.
Nascut a Minnesota en una

granja –era l’únic estranger dels
britànicsquevanrodarLavidade
Brian–, Gilliam no vol donar cap
missatge amb el seu Cellini. “No
hi ha capmissatge, nom’importa
el que la gent pugui emportar
se’n,depènd’ella.L’únicquebus
co és estimular la imaginació”, va
deixar anar entre divertit i radi
cal.Tampocnovavoler entrar en
detalls sobre l’època en què situa
l’acció. “No em limito a una èpo
ca; el vestuari és vuitcentista [el
París de Berlioz] però el marc és
el món de Piranesi, del segle
XVII, així que comprèn diversos
segles, sempre del passat: no és
futuristanihihaespases làser”.
A punt de complir els 75, Gilli

am està orgullós d’atreure gent
jove a l’òpera (el 40% del públic
deFausthoera).“Noéslabogeria
el quem’intriga sinó la passió, un
excés d’idees. Vivim en un món
cada vegadamés corporatiu en el
qualningúnovolarriscar.Neces
sitemgentboja,nodelsqueposen
bombes, sinó bojos creatius. Per
quèdestruirésmoltfàcil,elqueés
difícil éscrear”.!

Laproposta del
TLCqueposaria

fi a la vaga

!Elcomitèd’empresa
delGranTeatre tésobre
la taulaunapropostaque
va llançarahirelTribu
nalLaboraldeCatalunya
(TLC)perpoderarribar
aunacordambl’empresa
idesconvocar lavagaque
amenaça les funcionsde
BenvenutoCellini i els
dosconcertsdeRiccardo
Mutiamblasevaorques
traGiovanileLuigiChe
rubini.En lamediació
celebradaahir, l’empresa
vaacceptarperiodificar
ensisanys l’importequi
valenta lespaguesextra
queesdeuena laplantilla
desde l’any2013 i finsal
2017, començantaabo
narlesapartirdelpri
mertrimestredel2016, si
béaixòs’accelerariaen
casque lesadministraci
onsaugmentessin les
aportacions.Ladirecció
del teatresol∙licitaal
comitèquesotmetia
votacióde laplantilla la
proposta i si ésaccepta
da,escomprometareti
rar lademandadevaga
il∙legal.LaUGTiCC.OO.
nohoveurienmalament.

“Em va semblar que
els tres ingredients,
Cellini, Berlioz i
jomateix, farien
una cosa substancial”
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