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Visualitzacióaultrança

BenvenutoCellini

Autor:HéctorBerlioz, sobre
llibret deLéondeWally i Augus
teBarbier
Intèrprets:JohnOsborn (Celli
ni); KathrynLewek (Teresa);
MaurizioMuraro (Balducci);
AshleyHolland (EttoreFiera
mosca); EricHalfvarson (Papa
ClimentVII); FranciscoVas
(Francesco); ValerianoLanchas
(Berenardino);ManelEsteve
(Pompeo); AntoniComas
(Hostaler); LídiaVinyesCurtis
(Ascanio). Cor iOrquestra
Simfònica delGranTeatre
del Liceu
Director:JosepPons

Directord’escena iescenografia:
TerryGilliam
Producció:EnglishNational
Opera,NederlandseOpera i
Teatro dell’Opera diRoma
Lloc idata:GranTeatre del Liceu
(8/XI/2015)

ROGER ALIER

Aquesta obra jovenívola de Ber
lioz,encaraqueempeltadadebel
cantisme però amb uns recursos
instrumentals i una riquesa coral
moltnotable, jahaviaestatvistaal
Liceuel 1977(estrenaaEspanya) i
en aquella ocasió van visitar el
nostre teatre els prínceps deMò
naco, Grace i Rainier. Ara ha fet
una rentrée molt especial, sota la

direcció escènica elaborada i vis
tosa deTerryGilliam, que ha om
plert el teatre de llums, d’un mo
vimentescènicgalopant,depape
rets voladors i d’una coreografia
trepidant i variada que ha pres
com a motiu central sobre tot el
Carnestoltes romà (que sempre
havia fascinat Berlioz, que havia
passat diversos anys en aquesta
ciutat gràcies a la fabulosa beca
del Prix de Rome que aleshores
donava el conservatori de París).
En les seves curioses i poc cone
gudesmemòries, Berliozdóna to
ta mena de detalls sobre la seva
fascinació pelmón romà,Carnes
toltes inclòs.
La missió del crític no és dir

aména tot el queespresenta enel
teatre, encara que no hi ha dubte
que aquesta producció i la inicia
tiva de ressuscitar aquest títol ha
estat un bon encert. Però tot i la
trajectòria de Terry Gilliam dins

del grup delsMonty Python, i re
coneixent la qualitat de la tasca
que ha dut a terme el directores
cenògraf anglès, jo no acabo de
connectar amb la ideade la visua
lització a ultrança d’un especta
cle operístic; em recordava una
mica (però amb més qualitat) el
que feia Dario Fo, desvirtuant
molt l’espectacle operístic, se
guint una tendència molt marca
da avui dia, que posa els valors
musicals molt per dessota de la
música i el cant. Però la tasca de
Gilliam resultava més imaginati
va i colorista i, per sort, els dos
darrers actes de l’òpera les idees
visuals han cedit bastant i hem
pogut seguir el contingut argu
mental iapreciarquelesveusdels
protagonistes eren d’una qualitat
més que notable. El tenor John
Osborne (que fapoc ens va sobtar
amb un Pollione belcantista en la
seva versió amb Cecilia Bartoli)

ha fet un treball vocal d’òptima
qualitat comaCellini, tot i que en
alguns moments el paper exigia
gairebé més del que el tenor po
diadonarambcomoditat.Detim
bre agradable i vocalment molt
atractiva la Teresa de Katrhyn
Lewek, i força competent el baix
Maurizio Muraro com a Balduc
ci. Feliç retorn d’Eric Halfvarson
enelpaperdel papaClimentVII i
en canvi molt justet el Fieramos
ca del baríton britànic Ashley
Holland. Els adlàters de Benve
nuto i de Fieramosca han funcio
nat bé, especialment Francisco
Vas, i es fa notar també Lídia Vi
nyes Curtis en el paper travesti
d’Ascanio que ha hagut de cantar
en substitució d’Annalisa Strop
pa, malalta. Magnífica l’actuació
del cor, que fa un gran treball,
d’òptimaqualitat, i ben coordina
da l’orquestra que Josep Pons di
rigeixambflexibilitat ibongust.!

CRÍT ICA D’ÒPERA

MARICEL CHAVARRÍA
Barcelona

Feiaduesdècadesquees
tava a l’English Natio
nalOpera (ENO), coma
director de càsting pri
mer i comadirector ar

tístic després, quan la companyia
vaperdre gairebéun terçde la sub
venció de l’ArtsCouncil. Les noves
circumstàncies el van posar contra
les cordes. Innovador, amant dels
reptes i els riscos, aquestclarinetis
ta que va deixar l’instrument des
présdetenirdurantlasevajoventut
un càncer que li afectava els pul
mons, ha estat el responsable d’un
notable enlairament de la que fins
araeralagermanapetitadelaRoyal
Opera House. John Berry ha aixe
catelsúltimsvuitanysfinsa80pro
duccions noves amb la companyia
resident al London Coliseum, que
sempre s’ha definit com a innova
dora.Inohohafetdequalsevolma
nera, sinó atraient talent com un
imant i fentla més internacional i
multidisciplinar.NoenvateniaGe
rardMortier comun referent. Ber
ry va portar Peter Sellars com a di
rector d’escena resident, va fer que
el cineasta Mike Leigh debutés en
l’òpera ambEls pirates dePenzance
deGilbert&Sullivan,vaseduirTer
ry Gilliam per a una incursió ope
rísticaambLadamnationdeFaust i
es vaprestar aun segon roundamb
aquestbrutalBenvenutoCellinique
ha aterrat ara al Liceu... Però tot ai
xò es va acabar. Berry va dimitir el
juliolpassatdesprésqueelpatronat
l’assenyaléscomunaamenaçapera
la salut financera del teatre. Els 18
milions de lliures d’ajuts ara són
12,4.Siestractavadedecréixer,que
se’nbusquessinunaltre.

Quina aventura aquest Cellini
que els ha llogat al Liceu. Un en
cert,peròtambéunrisc.
Christina Scheppelmann té un
gran instint, hi va estar interessada
desdelprincipi,vaveurequeeraun
repte i encaraaixíhovavoler fer. Si
un teatre d’òpera vol testar la seva
capacitat d’esforç, aquestCellini és
el millor examen, posa a prova
l’equip tècnic i de producció, des
afia tota la companyia. I diumenge
es va veure clarament queBarcelo
na està a l’altura. I cregui’m, molts
teatres no ho estarien. L’ENOma
teixa es resistia a repetir després
d’aquella magnífica Damnation de
Faust. El director de càsting va dir
queCellinino es podia fer; el direc
tortècnic,queeraimpossible.“Vin

ga John, ja vam fer un gran treball
amb el primer Gilliam, per què ens
hemd’arriscar ambuna altre?”.No
tenia ningú a la casa, però només
necessitava el meu col∙laborador
més proper, el cap de producció,
amb qui he creat 80 produccions. I
va funcionar.

SemblaqueCelliniva ser lago
ta que va fer vessar el got per al
patronatde l’ENO.
Cellini no era car, però era un títol
difícil que no havia triomfat mai.
Quinsentit tenia ferunapeçasense
possibilitats de ser un èxit? Però al
final queda com a part d’un llegat
magníficqueseseguiràrepresentat
alsteatresdelmónelpròximlustre.

És la seva producció més ex
cel∙lent?
Una de lesmeves dotze preferides,

odelesqueelmónvapensarquese
rien massa difícils. Però dirigir un
teatred’òperaconsisteixaajudar la
gent a aconseguir el que no havien
imaginatmai. La temporadapassa
davasersuperior,ambRichardJo
nes dirigint Els mestres cantaires i
aquest Puccini que és La fanciulla
delWest, oamblafeinadePeterSe
llars...Ibé,aquestCellininol’encar
regues a qualsevol. Has de confiar
eneldirectorartístic,hadeseralgú
fort. IdeChristiname’nfio.Al∙luci
no amb el que han fet, perquè sé
comcosta.

Sapcomn’eradenecessari per
alLiceuaquestcopd’efecte?
Cadaciutat téelsseusreptes iperal
Liceu aquest Cellini ha estat una
mostra de la seva ambició, en cas
contrari no estarien tan bojos. La

Christina ha vistmón, segur que té
una ideaclaradelquevol.Elminis
teri, el govern, la gent ha de ser
conscient del que els espera a la
cosmopolita Barcelona i donarli
suport.

Amb prou feines es fa aquesta
òpera de Berlioz i ara coincideix
amb una nova producció de La
FuradelsBausaColònia...
La Fura és brillant, serà una pro
ducció diferent, però la nostra serà

laproduccióde lapròximadècada.
La particularitat de l’ENO és

que tradueix totes les òperes a
l’anglès. AquestCellini es va can
tar en anglès a Londres i en l’ori
ginal francèsaAmsterdamiaraa
Barcelona.Aquestapolítica té al
gunsentit?
És la política de la casa, fer que el
text i lahistòria s’adreci aunaaudi
ència britànica. Amb alguns reper
torisfuncionaiambd’altresnotant.
La nova administració sabrà què
vol fer amb aquesta política, però a
minoemvaprivarmaideportarels
artistes més prestigiosos... David
Alden,DmitryTxerniakov,Calixto
Bieito...

Precisament Bieito estrenava
ahir una Forza del destino a
l’ENO...
Sí, javaferFidelioabansitenimuna
gran relació. A molts directors els
encanta la idea que es canti en an
glès. L’ENO s’ha convertit en el
rusc per als grans directors i també
per als nous, com Gilliam o Leigh,
gent que no havien fet mai òpera i
que lavolen feraquí.

L’hanfet forapelsdiners?
No m’han fet fora, vaig dimitir jo.
Vaig ferelquevaigpoder,elque in
clou fundraising, aconseguir diners
peralnourestaurantdelfoyer...Pe
rò me’n vaig en un bon moment,
quan sé que no podia fer més i que
heaconseguit totelquevolia.!

INMA SAINZ DE BARANDA

John Berry durant la seva estada a Barcelona ambmotiu de l’estrena de Benvenuto Cellini

“‘Cellini’ és unamostra
de l’ambició del Liceu”

John Berry, exdirector de l’English National Opera

RETALLADES DE L’ARTS COUNCIL

“No emvan fer fora
de l’ENO, vaig dimitir;
havia fet tot el possible
per aconseguir diners”

SOBRE ‘BENVENUTO CELL INI ’

“És de les produccions
favorites d’entre les 80
quehe fet, de les que la
gent va veure difícils”

ENTREVISTA

C A N C E L ∙ L A C I Ó

!RiccardoMutihacan
cel∙latelsconcertsdels
propersdies 13 i 15alLiceu
perproblemesdesalut.El
mestrehaviadecongregar
a l’escenari la sevaOrches
traGiovanileLuigiCheru
bini i laSimfònicadelLiceu
(alterant fins i totenun
mateixconcert l’ordredels
solistes), així comelpianis
taIgnasiCambra.ElLiceu
estàbuscantnovesdates
dinsd’aquesta temporada.

Muti posposa els
concerts al Liceu


