
32

cultura 
DILLUNS, 9 DE NOVEMBRE DEL 2015 ara   

‘Benvenuto Cellini’  
GRAN TEATRE DEL LICEU 88 DE NOVEMBRE 

La primera òpera de Ber-
lioz, Benvenuto Cellini, és 
una reivindicació sense 
embuts del triomf del ge-
ni creador per sobre de 

totes les contingències, inclosa 
aquest cop una amenaça de vaga al 
Liceu, en un curiós exemple de la vi-
da imitant l’art, perquè a l’obra tam-
bé hi ha una protesta laboral per sa-
laris impagats. Cellini tornava al te-
atre després de tres solitàries funci-
ons el 1977 en un muntatge el 
reclam del qual, com ha insistit sen-
se descans la maquinària publicità-
ria del Liceu, és Terry Gilliam, el cè-
lebre integrant dels Monty Python. 
L’estil recarregat, excessiu de Gilli-
am és ideal per a un dels fruits més 
enlluernadors de la dècada prodigi-
osa (els anys 30 del segle XIX) del 
compositor francès, quan estava 
disposat a saltar-se sense manies 
totes les convencions formals. 

Gilliam no ofereix tant una lectu-
ra original com una posada en imat-
ges vertiginosa, on passen moltes 
coses a l’escenari sense que la trama 
quedi desdibuixada. Els decorats 
del mateix cineasta i Aaron Mars-
den, a banda de recordar les anima-
cions de l’autor de Brazil, estan ins-
pirats en Piranesi, amb arquitectu-
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Terry Gilliam presenta ‘Cellini’s Flying Circus’

res en blanc, negre i gris i plafons 
mòbils per evocar l’època de l’argu-
ment (Roma, 1532), mentre que el 
vestuari de Katrina Lindsay, mal-
grat la presència conscient d’ele-
ments anacrònics (com el neó de la 
taverna), ens situava en el temps de 
l’estrena de l’òpera, 1838, diferenci-
ant bé l’artista, el bohemi Cellini, 
del mediocre món burgès de Bal-
ducci i Fieramosca. 

Gilliam té l’excusa perfecta en el 
fet que Cellini passi durant el Car-
naval per farcir l’acció, ja des de 
l’obertura, de figurants, acròbates i 
figures circenses. El final de l’acte 

primer és una allau contínua d’ana-
des i vingudes de personatges, in-
cloent-hi una pantomima força pro-
caç. En canvi, a l’acte segon Gilliam 
no aconsegueix del tot solucionar el 
ritme entretallat del llibret, sense 
que, per això, li faltin idees hila-
rants: l’entrada del Papa és un cre-
uament entre Turandot i un pas de 
Setmana Santa. La fosa triomfal de 
l’estàtua de Perseu culmina de for-
ma brillant aquesta producció colo-
rista i espectacular d’una imperfec-
ta obra mestra. 

El repartiment va estar dominat 
pel Cellini de John Osborn: veu su-

au i clara, fraseig exquisit, capaç 
d’accents més ferms quan calia i un 
registre agut seguríssim, no pas ata-
cat amb grolleria, sinó amb una gran 
capacitat per a les mitges tintes. Les 
dues àries, sobretot Sur les monts les 
plus sauvages, van ser dues joies. En 
canvi, el seu contrincant Fieramos-
ca no va tenir l’entitat necessària 
per causa d’un Ashley Holland gris 
de veu i sense vis còmica com a ac-
tor. Kathryn Lewek va ser una Tere-
sa de mitjans lleugers, ideals per a la 
seva ària, no tant per a la resta, una 
circumstància similar a l’Ascanio de 
Lídia Vinyes-Curtis, prevista d’en-
trada només per a una funció. Si 
Maurizio Muraro va ser un Balduc-
ci de recursos tenebrosos, va ser 
Eric Halfvarson com un rotund Cle-
ment VII qui semblava passar-s’ho 
millor. 

La complexitat de la partitura va 
ser un dels motius del seu fracàs el 
1838. La prudència aplicada per Jo-
sep Pons en alguns passatges és, 
per tant, comprensible, però les do-
sis que van faltar d’ímpetu, de bo-
geria organitzada, van estar com-
pensades per un bon pols dramà-
tic i una lúcida traducció de l’exu-
berància sonora de Berlioz, plena 
de detalls originals, amb moments 
impactants tant per part de l’or-
questra liceista com d’un cor entre-
gat. Llàstima que Pons no optés, 
com Mark Elder a Amsterdam, per 
restaurar molts dels talls fets a la 
partitura a Londres (les dues ciu-
tats que han presentat el muntat-
ge de Gilliam). La festa hauria estat 
igual d’animada.e

El tenor John Osborn, amb samarreta sense mànigues, a l’escenari del Liceu envoltat de 
part del repartiment de l’òpera Benvenuto Cellini. ANTONI BOFILL

Acollida triomfal al Liceu per al vistós muntatge de la primera òpera de Berlioz dirigit pel cineasta

ÒPERA

L’amor de Maria Braun,  
un luxe inabastable 

el tema que més interessa al direc-
tor de la revisió teatral de la pel·lícu-
la, Thomas Ostermeier, per a qui de 
ben segur que el lideratge econòmic 
d’Alemanya en l’actualitat amaga 
no poques connexions amb els mals 
d’aquell miracle. 

El matrimoni platònic de Maria 
Braun, una mena de self-made wo-
man, ens sembla una al·legoria de 
l’enyorança de la societat alemanya 
preguerra marcada per una certa in-
genuïtat, una il·lusió, una confian-
ça..., escapçada irremissiblement pel 
conflicte armat. Ja no queda res, ni 
tan sols odi, ni por, ni rancor... És la 
mort, la mort dels sentiments autèn-
tics, la mort en vida.  

La posada en escena és brillant. 
Conserva la textura i el color de la 
pel·lícula gràcies a una evocadora 
escenografia que aglutina els diver-
sos espais amb gran economia de re-
cursos i una il·luminació de baixa 
intensitat. La mirada d’Ostermeier 
s’articula a partir d’una essencialit-

Ursina Lardi és Maria Braun en l’adaptació teatral 
que Ostermeier fa del film de Fassbinder. ARNO-DECLAIR

zació de les escenes del relat en un 
joc de gran teatralitat que defuig 
qualsevol mena de realisme. El trac-
tament de la història té un punt dis-
tanciat d’arrels brechtianes que 
apaivaga la urgència de la tragèdia 
i que a través de nombrosos apunts 
d’un humor naïf o deformant ator-
ga a la funció una pàtina de comèdia. 
Una comèdia trista que conserva la 
terrible fredor d’unes relacions hu-
manes que disfressen de senti-
ments l’interès i l’egoisme en el con-

text d’una societat desorientada. La 
dramatúrgia de Julia Lochte i Flori-
an Borchmeyer fa encara més pro-
tagonista Maria Braun i converteix 
la resta de personatges en figurants 
que treuen el cap de tant en tant. 
Més que personatges semblen tite-
lles trencats, cossos buits que es 
mouen mecànicament amb gestu-
alitat desconstruïda, un mena d’es-
perpents alemanys, parents, em 
sembla, de les fantasies dels belgues 
Peeping Tom o del suís Christoph 
Marthaler.  

Ursina Lardi fa tota una creació 
de Maria Braun resseguint les acti-
tuds i manera d’estar de Hanna 
Schygulla al film. No és que s’hi as-
semblin, sinó que hi ha la voluntat 
deliberada que sigui així. Fins i tot 
part del vestuari, com el bodi de fan-
tasia de l’escena final, remet al dis-
seny d’aquella. Tant Lardi com la 
resta, Thomas Bading, Robert Be-
yer, Moritz Gottwald i Sebastian 
Schwarz, exhibeixen un domini in-
terpretatiu que no podem sinó en-
vejar. Només un però a tot plegat. 
Creiem que el final no s’entén si no 
es coneix el de la pel·lícula. Els es-
pectadors del Temporada Alta ens 
ho van confirmar.e
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La pel·lícula El matrimoni 
de Maria Braun (1979), de 
Rainer Werner Fassbin-
der (1945-1982), forma 
part de la trilogia sobre la 

vida a l’Alemanya dels anys 50 en el 
context de l’anomenat miracle ale-
many. Una trilogia completada amb 
L’ansietat de Veronika Voos (1982) 
i Lola (1981). Les tres tenen en comú 
el protagonisme de tres dones que 
lluiten per sobreviure i una mirada 
crítica sobre el boom econòmic 
d’aquella dècada, que, segons Fass-
binder, generava una pauperització 
de la majoria en benefici d’una mi-
noria. I és probable que aquest sigui 
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Tenor  
John Osborn 
domina amb 
veu suau i 
clara i fraseig 
exquisit 

Mestre 
Ostermeier 
signa una 
posada en 
escena 
brillant 


