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El públic del Gran Teatre aclama un delirant ‘Benvenuto Cellini’

Gilliam incendia elLiceu

Quin tro d’òpera la que acaba d’arram
blarelLiceu,carregadad’unaenergiade
lirant. Benvenuto Cellini és una produc
ció excepcional, capaç d’arrossegar fins
alpúblicméseixut(quenoéselcas).Amb
elteatrepledegomagom,elpúblicliceis
ta va tenir ahir una d’aquelles funcions
estratosfèriques, amb una òpera que po
ques vegades es representa, cosa que no
és d’estranyar, atesa la seva complexitat,
tant en el terreny de la música com en
l’escena.Quinaexigència, iquebenservi
da per la companyia liceista –orquestra i
cor, amazing!–, i sens dubte pels actors i
acròbates en escena, tan compromesos
comelssolistes.TerryGilliamqueencara
noestàsal cel,Berliozesdeuestarpetant
deriurementre t’espera!
“Jomoriréd’aquíunaoduessetmanes

peròaquestCelliniesmantindràpersem
pre”,deiaentodebromaenelbrindisdel
camerino amb la resta d’artistes. Havia
estat un repte realment dur, però gustós.
Igloriós.
Aquesta obra primerenca d’Héctor

Berlioz, en laqualmusicalmentprioritza
l’ànsia de joventut i d’abocarho tot, ha
trobat en Terry Gilliam el director d’es
cena capaç de domarla i ferla brillar
alhora. Especialment pel que fa al carna
val que incorpora el llibret. Laproducció
del cineasta, guionista i director dels Es
tatsUnitsésd’unagranexuberància i co
lorit, però sobretot té un complicat en
caix,unautènticFlyingCircusquemanté
l’audiènciaambl’aialcorentreàries,cors
i acrobàcies de circ. En conjunt, és el pur
caosseduïtper l’ordre.
La història de l’arrogant escultor del

Renaixement que s’enfronta a les autori
tats de Roma i finalment s’ho fon tot per
crear a contra rellotge un extraordinari
Perseu que li valgui la butlla papal, ar
ribavaaBarcelonacarregadad’unhumor
montypaithià: Clement VII és un papa
chinois –espectacular el baix Eric

Halfvarson– en escenes gairebé fellinia
nes. Gilliam recrea la farsa i la doblemo
ral papista fent que elmestre de cerimò
niesdecirc (genial l’actorsuecanomenat
Leo) parodiï en el carnaval un tòtem
transvestit... Tot i que si hi hauna escena
grotescaés ladesexeonanistacol∙lectiu.
I a més d’això, la música és preciosa,

densa, sense fissures, gairebé es pot ta
llar... ja que Berlioz va aplanant el camí a

Wagner mentre beu dels vents italians.
Ni tan sols s’havia compost Nabucco
quanBerliozvaestrenarCellini.Unavan
çat. Desubicat, diu Josep Pons, i sens
dubte injustamentoblidat.
“És l’espectacle de més exigència en

quèheparticipat”, deiael tenorJohnOs
born, un dels més venerats en l’aplaudí
metre. “Tècnicament és dels més com
plexos, avuihemfetunsquantsmiracles.
I el cor, oh, com ha pogut absorbir tant
ambtanpoc temps”.
Que li expliquin a Conxita Garcia, que

al juliol ja temiaque“noarribàvem”. I tot
i això, el miracle s’ha fet. Especialment
tambéper a la sopranobarceloninaLídia
Viñas, una de les veus sorgides de les
audicionsd’aquestanyalLiceu, iqueahir
va fer un debut en el Gran Teatre sense
comparació substituint a últim moment
Annalisa Stroppa en el paper d’Ascanio.
Estava tan desimbolta que el públic se la
menjava.
Després va sortir Kathryn Lewek, una

magníficaTeresa,seguidadeltenorJohn
Osborn. Més aplaudiments. I alerta,
molts bravos, i molt sincers, per al cor i

l’orquestra, ambunJosepPons exultant.
Però, en fi, res comparat amb laquees va
muntar quan Gilliam va sortir a saludar
amb el seu equip. En total set minuts
d’aplaudiments imitjaplateadempeus.
Gilliamhademostrat servalent.Quiva

ser?DequivaserlaideadeferCellinides
présdel’èxitdeGilliamal’EnglishNatio
nalOpera amb laCondemnació deFaust?
EldelsMontyPythondiuqueva ser cosa
deJohnBerry i aquestdiuqueva serGil
liam. Berry, sí, el director de l’òpera lon
dinenca fins al juliol passat, despatxat
perquè no va aconseguir quadrar els
comptes després de les dràstiques reta
lladesde l’ArtsCouncil.Els sona?!
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L’obra té un començament carnavalesc, amb una rua entrant pel passadís central de la plateamentre cau confeti
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Evocació
d’Eudald Puig

Ros, quasi albí, amb els ulls
blaus, recordo l’Eudald Puig
(19482013) en aquella prima
veral Autònoma. Escrivia ver

sos amb sensibilitat a flor de pell i la pa
raula viva. Va néixer poeta i va viure (o
malviure) com a Poeta. Volgudament
“maudit”, torturat, se sentia en estranye
sa del món, immers en la natura durant
més de vint anys al seu quasiermitatge de
la Serra de l´Obac. Patia una ànima so
frent, trencadissa com el cristall de Bo
hèmia. En la línia de Hölderlin i Rilke,
Trakl i Holan, Ferrater i Vinyoli, la seva
gran vàlua es fa evident al volum editat
per Curbet Edicions amb la seva Obra
poètica completa.
L’Eudald, que tendia a l’èxtasi i a ab

sentarse del món concret, sembla haver
posat molt en contemplació la memòria,
l’enteniment i la voluntat. Tres temps en
un: aquell present etern de la infantesa
que ell evoca, melangiós, a Paradís per
dut (1985), un retaule de moments vis
cuts al Manlleu nadiu durant les vacan
ces estivals que remet al dietarisme de
Marià Villangómez, Marià Manent o Fe
liu Formosa. O en les evocacions prousti
anes dels moments de plenitud abans
d’una separació tan dolorosa com s’en
treveu en els intensos poemes a la seva
filla Clara.
Lluny, doncs, del “realisme històric”

que predicava el dogmàtic cànon dels
seixanta i els setanta, l’Eudald Puig vivia

i escrivia compromès bàsicament amb el
temps únic de la naturalesa i els seus ci
cles. De manera que, tan despullats com
són d’adherències precises al temps dels
calendaris i els rellotges, els seus versos i
les seves proses líriques podrien haver
estat perfectament escrits a l’època de
Goethe o d’Alfieri. En aquell adolorit ro
manticisme en què tants imitadors de
Werther es van lliurar a l’experiència de
morir després d’una lectura d’identifica
ció contagiosa amb l’antiheroi com la que
va fer el mateix Eudald Puig “entre la in
fància i l’adolescència”.No es tracta, prò
piament, d’una “poesia de l’experiència”
(en què una anècdota quotidiana pot
agafar categoria) sinó d’una “experiència
de la poesia”, de la poesia concebuda
com un absolut, com una harmonia pre
existent a les mateixes paraules que la
recreen.
“El que hi ha –encerta a dir JaumeAu

let, el deixeble ara professor d’universi
tat que ha tingut cura de l’edició, amb
materials èdits i inèdits– és una concep
ció de les coses que obliga a viureles
d’una determinada manera per tal de te
nirne un coneixement profund que no
més podem verbalitzar (i amb un esforç
suprem) mitjançant la poesia”.
Sí. I és per això que de vegades pot

semblar que el Poeta enmajúscula que es
volia tambéEudald Puig arriba a posicio
narse en un trasbals anímic permanent
per tal de provocar la vivència (en el do
lor si cal, i sovint tan sols en el record) de
la Poesia. I sense permetre’s capmés feli
citat que la de la creació poètica. A la qual
Eudald Puig va sacrificar bona part de (si
no tota) la seva vida.

Puig vivia i escrivia
compromès bàsicament
amb el temps únic de la
naturalesa i els seus cicles

Setminutsd’aplaudiments,
tambéperalcori
l’orquestra, tot iquelatraca
sel’emportaTerryGilliam

LaFura estrena amb
unaltre ‘Cellini’ la

temporadadeColònia

!Ambproufeiness’interpreta,
peròaquestasetmanaaEuropa
s’estaranrepresentantdues
produccionsdiferentsd’aques
taòperadeBerlioz.Diumenge,
dia 15, ésel torndeLaFuradels
Baus,que inaugura la tempora
daoperísticadeColònia–enca
raamblareformadel teatreper
acabar–ambunaposadaen
escenad’aquest títolenquèes
recorrea la traducciódeGoe
thede l’autobiografiadeCellini.
“Nosaltres incorporemuna
terceracapaque inclouaquesta
obra”,apuntaCarlusPadrissa.
“Iésque,apartdelvessant
popular,delsbufons,el teatre
decarrer iel carnaval,queGilli
amtocamoltbé, i abandade la
tramad’embolics iamorsde
CelliniamblaTeresa,hiha
l’assumptedelsmecenes”,que
l’escultorabordaenels seus
escrits.LaFuras’atreveix, a
més amés,a ferlacompleta,
cosaaquèni tansolsesvaatre
virColinDavis, elgrandefensor
deBerlioz i rescatadord’aques
taòpera.En llocdelglamurdel
teatredeColòniareformat,La
Furaexplotarà l’atmosfera
industrialde laStaatenhaus.


