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ROBERTOHERRSCHER
“No cal que vinguin si no poden ac
ceptarquehand’analitzarelquefani
qui són.Aquesta peça és violenta, se
xual, blasfema, desproveïdademise
ricòrdia. Els únics dos personatges
sónladefiniciódelcinisme:vanferun
pactepernoestimarmaimés.L’amor
i el sentiment estan prohibits i l’únic
quequedaiimportaésunjocd’escacs
amblesànimesielscossos”.

Aixícontestavafatresanyselcom
positor italià Luca Francesconi a la
pregunta de Tom Service, del diari
TheGuardian, sobrequinéselpúblic
quetéalcapperalasevaòperaQuar
tett. L’any 2014, Quartett estava a
puntdeconvertirseenunadelespo
quesòperescontemporàniesquepoc
després de la seva estrena tenia una
nova posada en escenamolt diferent
deladel teatrequelavaencarregar.

En la desafiadora resposta del
compositor, que aparentment aspira
aforagitarelpúblicpocafecteaobres
contemporànies, hi ha la claudel seu
èxit.Ésunabarrejaperfectad’auten
ticitat artística imàrqueting. Aquella
descripció de la seva obra com a no
aptaperacors feblesoesperits tradi
cionalistes és en el fons una crida, un
repte.

Quartettésunarecreaciód’unaal

trarecreació, i esdesenvolupaalhora
en l’època anterior a la Revolució
Francesa i després de la Tercera
Guerra Mundial. Els personatges
principals són els deLes amistats pe
rilloses–lanovel∙laepistolardePierre
Choderlos de Laclos–, el vescomte
Valmont i la marquesa de Merteuil
(representats superbamentperJohn
MalkovichiGlennClosea lapel∙lícu
laambquèlamajoriadelpúblic iden
tifica la història). Aquests antics
amants ja van perdre tot senyal de
tendresa o humanitat, si mai la van
tenir, i es dediquen a ferirse, enga
nyarse,jugaralacrueltatutilitzantel
llenguatgedel’amor i lespulsionsdel
sexe com a armes d’atac i tortura. La
decadència d’una aristocràcia a punt
dedesintegrarse.

Amb aquests personatges, el dra
maturg alemanyHeinerMüller, que
tractaelshumanscomsifossininsec
tes a estudiar en un experiment, va
muntar una obra de cambra, Quar
tett.Elmóndel’anticrègimques’aca
ba a finals del segle XVIII es barreja
ambunaltre final,encaramésapoca
líptic: al final de la Tercera Guerra
Mundial, aquests dos gastats amants
que estimen odiarse són els últims
humansquequeden.Nohiharevolta
del tercer estat, no hi ha poble re

demptorni l’homenoude les revolu
cions comunistes. Crueltat i destruc
ciómútuaéselquehiha.

El buitmoral de la història s’apro
fundeixambelssaltsrítmics,leslúgu
bres xarangues dels metalls i les de
clamacions vocals, eixutes com cops
demartell,de lapartitura.Lamúsica,
principalment atonal, astringent,
d’una pulsió nerviosa i deliberada
mentirritant, fapensarmésenlamú
sica de l’hivernal Luigi Nono que no

pas en la d’un dels mestres de Fran
cesconi,elsolarLucianoBerio.Defet,
tant Nono com Berio i l’altre mestre
del compositor, l’alemany Karlheinz
Stockhausen,vanserlapuntadellan
ça del maridatge de música clàssica
contemporània i electrònica: d’això
hihaunúsabundantimoltcreatiuen
aquestaòpera.

Perquèesdiuquartetsinoméssón
dos? Perquè en els seus jocs, cada un
d’ells es disfressa d’una conquesta o
víctimasexualde l’altre, i així aparei
xenelsaltrespersonatgescentralsde
lanovel∙la: lavirginalVolangesi laca
sada i piadosa Madame de Tourvel.
Totes dues són presa de la parella de
llibertins cínics, el trofeu del seu joc
pervers.

Laversióqueesvapresentarenun
petit teatre londinenc el 2014 va ser
obradel’avantguardistadirectorico
reògraf John Fulljames, amb un mí
nim escenari en el centre i butaques
alscostats.Elpúblicgairebépodiato
car els dos cantants. En canvi, en la
versióqueesveuràalLiceu, laqueva
presentarÀlexOllé –deLaFura dels
Baus– per a La Scala de Milà l’any
2011, els dos intèrprets estan engabi
ats llunydelsespectadors,enunacai
xa suspesa al mig de l’escenari. En
aquesta gàbiamòbil, el públic del Li
ceu veurà una performance que va
impactar els crítics que van veure
l’estrena aMilà o la seva reposició al
TeatroColóndeBuenosAires.Elpe
riodista musical del diari argentí La
Nación, JorgeAráoz Badí, va qualifi
car la posada en escena d’Ollé com a
“magistral”.Allà, comaLaScala i ara
al Liceu, els intèrprets eren Robin
Adams iAlisonCook, a qui els crítics
dels dos costats de l’Atlàntic van tro
bar una parella de somni (o de mal
son,segonsesvegi)peraaquestsdifi
cilíssimspapersqueuneixengrandi
ficultat vocal i un viatge esfereïdor a
l’abisme de la inhumanitat en poc
mésdecentminuts.

“Aixíquenovinguissi tensproble
mes amb la teva parella: pots desco
briralgunacosaquenovoliesveure!”,
continuadientFrancesconiperaThe
Guardian.Quis’atreveix? |

LucaFrancesconi
Quartett
GRANTEATREDELLICEU.BARCELONA.
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Òpera El GranTeatre del Liceu aposta per l’òpera contemporània amb
l’estrena a l’escenari barceloní de ‘Quartett’, basada en ‘Les amistats perilloses’
i amb una impactant posada en escena d’ÀlexOllé, de La Fura dels Baus

El compositor que foragita
el seu públic

En la imatge,
un instant de la
posada en escena
de ‘Quartett’ que
es presenta al Gran
Teatre del Liceu
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A ‘Quartett’ hi ha un ús
abundant i creatiu del
maridatge demúsica
clàssica contemporània
i electrònica

L’OBRA. El dramaturg ale
manyHeinerMüller va
adaptar per al teatre, als
anys vuitanta, la novel∙la
Les amistats perilloses, de
Choderlos de Laclos. Ara, el
compositor italià Luca
Francesconi ha adaptat per
a una òpera en un sol acte
la versió escènica deMüller
de les rivalitats entre la
comtessa deMerteuil i el
vescomte de Valmont. El
mateix Francesconi ha
qualificat la seva obra de
“violenta, sexual, blasfema”.

LA POSADA EN ESCENA.Àlex
Ollé, de La Fura del Baus,
firma la posada en escena
deQuartett, amb un atrevit
i elogiat muntatge (estrenat
a la Scala deMilà l’any
2011) que realça l’aïllament
dels personatges protago
nistes, suspesos durant tota
la representació en una
caixa que penja sobre l’es
cenari.

les claus


