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Què et ve de gust veure, avui?
Una sensacional gran òpera
d’aquelles que, com que es
programen poc, proporcionen
alhora el plaer del descobri-
ment? Una joiosa desfilada
plena de gegants i capgros-
sos que celebri els plaers de
la vida i la carnalitat dels cos-
sos i convidi al carpe diem
propi dels dies de Carnaval?
Un més o menys fals biopic
sobre un artista genial del Re-
naixement que va tenir una
trajectòria personal apassio-
nadament moguda? Un mun-
tatge audiovisual que faci un
ús aclaparador i alegrement
creatiu de les projeccions vi-
deogràfiques? Una vetllada
de circ plena de saltimbanquis
i menjadors de foc tan ima-
ginativa que fins i tot podria
despertar l’enveja del mateix
Cirque du Soleil? Un muntat-
ge amb el seu punt de musical
grandiós, fet al millor estil del
més exuberant West End lon-
dinenc? Una genialitat humo-
rística capaç de fer-te sentir
tota la disbauxa transgressora
dels millors Monty Phyton?
I per què hauries de triar, si

es dóna la feliç i no gaire ha-
bitual circumstància que tens
a la cartellera durant uns pocs
dies aquella mena d’especta-
cle que t’ofereix tot el que he
anat dient i moltes coses més
que m’he deixat al tinter? De
ben segur que heu sentit a dir
alguna vegada que l’òpera
ben entesa i ben escenificada
és un espectacle total. Doncs

poques vegades aquesta to-
talitat ha resultat tan evident
com en l’absolutament extra-
ordinària –tant pels mitjans
reunits a l’escenari, un luxe
difícilment repetible, com pel
talent amb el qual s’utilitzen
aquests mitjans sense mal-
baratar ni una engruna de les
possibilitats que ofereixen–
producció de l’obra de Berlioz
signada per un Terry Gilliam
tan pletòric que m’arriscaria
a dir que fins i tot supera amb
aquesta obra mestra teatral
el nivell assolit en bona part
del seu cinema. De vegades,

en alguns títols de la filmo-
grafia de Gilliam existeix una
certa fissura entre la imagina-
ció desbocada amb què ens
explica les coses i l’interès
del guió que té entre mans.
Però aquí el portentós deli-
ri de Gilliam, malgrat que en
certs moments pugui semblar
que el desgavell s’ha apode-
rat per complet de l’escena-
ri, funciona sempre alhora al
servei d’un material també
excepcional. I el resultat és
una fascinant proposta es-
cènica que entra de ple en la
categoria d’aquells especta-

cles operístics fets a mida per-
què qualsevol espectador que
mai no hagi tingut la gosadia
d’entrar en un teatre d’òpera
es torni addicte al gènere. Co-
sa que pot passar fàcilment,
després d’haver travessat tan
fantàstica experiència inicià-
tica, haver-se perdut per les
perspectives gairebé impossi-
bles d’una escenografia amb
la qual Gilliam ha volgut re-
tre homenatge als paisatges
arquitectònics característics
dibuixats per Maurits Corne-
lis Escher, i haver descobert
que el papa de Roma es pot

assemblar molt a un barroc
emperador xinès amb ungles
de Fu Manxú acabat d’escapar
d’una representació de ‘Tu-
randot’. Gilliam, amb l’ajut in-
dispensable d’un repartiment
que funciona a la perfecció,
un cor posseït també per la
bogeria del Carnestoltes i una
orquestra que sona de mera-
vella, acaba de proporcionar
al Liceu una festa operística
d’aquelles que fan història, i
que demostren que fer histò-
ria pot resultar alhora quel-
com extremadament lúdic.
Gran Teatre del Liceu
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La disbauxa escènica de Gilliam dóna lloc a una festa operística imprescindible. FOTO: CLARCHEN&MATTHIAS BAUS / DUTCH NATIONAL OPERA
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