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Benvenuto Cellini és encara una illa de
serta. Poc programada al llarg d’aquests
segles, aquesta òperadeBerlioz sobre el
famós escultor renaixentista s’ha posat
ara de moda i els creadors hi veuen un
mar de possibilitats. De sobte, es pot
gaudir simultàniament a Europa de la
producció que firmaTerryGilliam–en
cara al Liceu i de la que acaba de parir
Carlus Padrissa, en versió íntegra, per a
la inauguració, ahir, de la temporada de
l’Òpera de Colònia. L’humor d’un ex
Monty Python versus el simbolisme de
laFuradelsBaus.
EldeGilliaméssensdubteunmónar

tesanal, ambdecoratspintatsperellma
teix que recreen unmóndickensià,més
uncarnaval iunagrotescarepresentació
papal que són les sevesbaseshumorísti
ques. Tot això servit amb un dinàmic
muntatge, atrevidament acordat amb la
música. La Fura, per la seva banda, s’ha
estimat més endinsarse en la biografia
deCellini,enelvalordelpersonatgecom
a exemple d’artista lliure, una cosa que
en l’òperanoesveu.
Identificat amb un artista que era ca

paç de mossegar la mà que li donava
menjar, Padrissa s’ho va jugar tot, amb
un imaginatiu muntatge que va aixecar
aclamacionsiaplaudimentsalaStaaten
Haus de Colònia, la nau que serveix de
teatrementreacabenlesobresalaseude
l’òpera. En realitat els furers han sortit
guanyantambaquestmacroespaiqueés
la fira de mostres construida els anys
vint del segle passat. Ni bambolines ni
cortines, espai obert i unacolumnata in
dustrialdarreredelaqualsesituaval’or
questra.
LavetlladacomençavaambFrançois

Xavier Roth, nou director musical de la
casa, interpretantLaMarsellesaambels
arranjaments orquestrals de Berlioz. La
plateadempeus iun silenci en recordde
lesvíctimesdeParís.Lasensaciódesur
realisme venia ja amb el públic. Però
ningúnoesperavaqueaquestsmonspa
ral∙lels que són marca furera arribessin
tan lluny: amb l’esculturaPerseu i el cap
deMedusa –l’última creació deCellini–
enment, Padrissa recrea lapresènciade
meduses comaexpressiódelpoder cor
romput;elbronzelíquidésaquíunarea
litat virtual i una calavera amb 2.015
llumspresideixl’escenaenelsegonacte,
símbold’unasocietatdel’espectacleque
començava amb l’Europadelsmecenes.
Perseu, però, amaga una sorpresa final,
perquè l’escultura és aquí una instal∙la
ciód’unparelldeneons.
Ja en l’obertura, Padrissa aprofitava

els minuts instrumentals per endinsar
se en la vida de l’escultor i escriptor. El
furer no pot obviar que Cellini va ser el
primer artistamodern a escriure la seva
vida, ielsromànticsvanestarinteressats
a traduirla. De fet, Padrissa s’ha sub
mergit en la que va fer Goethe: als tres
anys, Cellini sostenia un escorpí sense
serconscientdelperill... i lasevavidaésa
lafiuncúmuldeperillositatsdelesquals
sortia indemne.
Gran homenatge a l’escultor, la seva

aventura creativa, la seva lluita en un
móndemecenespapals.El carnaval?La
Fura no necessita malabaristes quan té
actors furers, i comptaambtota lamàgia
delvestuarideChuUroz.Increïble,l’ho
me! Combinant com mai el futurisme
amb,perexemple, els colls cervantins!
Aquí no hi ha circ, sinó un cor de ros

tresgrotescos,moltamalallet...Latrama
amorosa entre Cellini (un no molt fan
tàstic Ferdinand von Bothmer) i Teresa
(EmilyHindrichs). Resolta amb gràcia i
activitat escènica, però una excusa, res
més. Si en alguna cosa posa l’accent Pa
drissaésenelsentitd’inconformismede
Cellini. Combregar amb el Papa perquè
és qui paga l’obra d’art? Sí, home! Una
calaveradevuitmetres deRolandOlbe
ter, l’escenògraf, s’elevacomasímbolde
la mort, com una rèplica de la vanitas
dels papes per a qui treballavaCellini. I,
en fi, el Papa com a administrador

d’aquesta mort, el Papa Clement VII
(Nikolai Didenko) que ven butlles i que
de fet n’intercanvia una pel Perseu de
l’escultor a canvi de perdonarli el seu
últimcrim.
“Cellini va matar quatre persones en

vida”, comenta Carlus Padrissa. “Les va
matar perquè l’havien ofès omaltractat,
noteniagairesmiraments.Explicacoses
quenomésellvaviure...”, iqueésunluxe
poder escoltar de la seva pròpia boca.
Padrissa omple la nau industrial de tex
tos, posa Cellini a escriure, inunda l’es
cena amb la seva prosa, i contribueix a
unaaltracomprensiódelpersonatge.

És curiós, però enmans deCarlus Pa
drissa tot té un sentit quàntic: Cellini
apunyala un personatge a l’òpera, a la
ciutat que no fa tant va assistir a una
agressió similar perpetrada per un xe
nòfobcontra la sevaalcaldablepro refu
giats.HenrietteRekernovapoderassis
tir ahir a la première, ja que continua re
cuperantse. No va poder serhi Angela
Merkel perquè s’han endarrerit les
obres de l’Òpera i s’han alterat les dates
d’inauguració. En qualsevol cas, hauria
estatestranyveure lacancelleraahira la
nit,celebrantlacultura,dosdiesdesprés
de la brutal matança terrorista de París,
que atemptava, és cert, a unamanera de
gaudir de la vida i la cultura... en bars,
restaurants,salesdeconcertsiestadisde
futbol.
I les coincidències no acaben aquí: la

posada en escena aprofita aquesta at
mosfera industrial de la StaatenHaus a
Colònia, que sembla inspirarse en

aquell Grand Festival de l’Industrie on
Berlioz es va atrevir a dirigir una or
questra el 1844, a començaments de la
revolució industrial, per a un miler de
persones, arriscanthi tots els precep
tesdel’acústica.Iencarahihamés:Chu
Uroz, l’autordel vestuari, celebra final
ment la figuraqueva serCellini, en rea
litat un avantpassat seu. El besavi de la
sevamare, l’arquitecteGiovanniCellini
descendent de l’artista renaixentista es
va instal∙lar a Nerja quan va alçarhi el
famósBalcó d’Europa, en una època de
balnearis i casinos. Alguna cosa de Ce
llini síque téChuUroz.!

Daniel

Fernández

Llevantins
(i 2)

Vam deixar Don Miguel de Una
muno fa uns dies havent assistit
a l’anomenataplecdelaprotesta
i llegantnosels seusversosal fi

nal del poema amb elmateix títol: “¡Seréis
siempreunosniños,levantinos!,/¡osahoga
la estética!”. Unamuno ens va prendre, si
empermeteuquesiguipolíticament incor
recte,pervalencians.Perquèquanelscata
lans parlem dels nostres veïns del sud so
lem titllarlos, no sense el seu punt de
menyspreu, de “fallers”. I va implícit que
tantafestaitalexcésdebarrocide,precisa
ment,estètica,nonomésnopotserbo, sinó
queéscontrarialquehauriadeseruncata
là (ja he demanat perdó abans, o sigui que
nome’l feu implorar, els tòpics existeixen
permésquenoensagradin).Sobreaquesta
volença nostra per la gesticulació i lesma
nifestacions públiques, Don Miguel es va
esplaiaragust.Vegeusino l’article “Barce
lona” que va enviar al diari La Nación de
BuenosAires, iquevarecollirenlasevaan
tologia del 1911,Por tierras dePortugal y de
España.Oelseudiscursdel1906quejavam
esmentar. Us resumeixo algunes perles
unamunianes sobre la situació política ca
talana que es va trobar el 1906. Ens va acu
sarde “megalomania” i de “deliri deperse
cució” imalgrat lloar l’“envejableeducació
cívicaa lesmasses”, tambéensvacriticarel
nostre“ambientd’agressivapetulància”ila
nostra barreja, segons ell, d’“avarícia i sen
sualitat” (ja ha sortit el Dant i el seu avara
povertàdiCatalogna).

Vaja,queensvadeixarcomundrapbrut.
I tot i això, Don Miguel es va equivocar,
com en bastantes altres coses, quan va su
posar que aquest poble nostre del seny no
es podia deixar portar per la rauxa. La Set
mana Tràgica, al final, acabaria arrasant el
quevasuposarSolidaritatCatalana.Jaume
VicensVives,aNotíciadeCatalunya,publi
catel1954,ensvadonarunaversiósolardel
caràcter català, que incloïa quatre ele
mentscaracterístics:continuitat,seny,me
sura i ironia, però també, i donant voltes al
seny, ens va advertir que després del seny
sol venir la rauxa i després el desencís, per
acabar en la reventada, que és quan el nos
tre deliri esteticista es torna crítica contra
tot i tothom, nihilismemés enllà del pessi
misme, revolució sensecanvi...
Permeteume un testimoni més, no per

molt conegut menys interessant, que és la
cartaqueel31dejulioldel1909enviaJosep
Pijoan a Joan Maragall, amb capçalera de
l’Institutd’EstudisCatalansquehaafavorit
Prat de la Riba i en què detalla la crema
d’esglésies i convents de la SetmanaTràgi
ca: “Lo de Barcelona no s’ho creurà mai
ningú acostumat an aquests èmfasis perio
dísticsdequetotéssublim,espectacleúnic,
moviment exemplar, jornada heroica, etc.
Aixísparlenelsnostresperiòdics l’endemà
d’unesbèstieseleccions ipermoltqueexa
gerinno es compendràmai lamagnitudde
labullangaqueacabemdepassar”.
Faunparelldesetmanesvampassaruna

fortallevantadaquedespréshadeixatpasa
un anticicló espès i aclaparador. Potser ha
estat per recordarnosque som llevantins i
solars. Iqueensdomina l’estètica, sí, i tam
béels seusocasionalsarravataments i tem
pestes.

Alscatalansensdomina
l’estètica, sí, i tambéels
ocasionalsarravataments
i tempestes llevantines

La Fura dels Baus enalteix la figura de l’escultor com a paradigma
de l’artista lliure en un inici espectacular de la temporada a Colònia

Tot sobreCellini

.

Una calavera amb 2.015 llums, símbol de l’inici de la societat de l’espectacle

ESCENARIS

Maricel Chavarría

Colònia

L’imaginatiumuntatge de
Carlus Padrissa va rebre
llargs aplaudiments
i aclamacions de la sala


