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Em sap greu dir-ho amb la
cruesa amb què ho diu la pa-
rella d’aquesta història, tenint
en compte que molts i moltes
de vosaltres encara esteu pas-
sant ara mateix la ressaca de
Sant Valentí, però, tal com
ho veuen aquests vells cone-
guts nostres de sang blava que
són el vescomte de Valmont i
la marquesa de Merteuil, les
fantasies romàntiques no-
més serveixen per entretenir
el servei. Ells el que busquen
des de sempre és marro, molt
de marro. I el que busquen
també amb les seves irresisti-
bles arts de seducció –aquest
és el seu repte més preuat–
és acabar amb la innocèn-
cia de qui es cregui lliure de

temptació. Recordeu-ho: a la
marquesa i el vescomte els
vam conèixer primer ficats a
Les relacions perilloses, una
sensacional novel·la epistolar
de Pierre Choderlos de Laclos
publicada molt poc abans (el
1782) que la Revolució comen-
cés a tallar caps tan nobles
com els seus. I després, se’ns
han presentat diverses vega-
des –gairebé sempre acompa-
nyats per l’èxit– en pel·lícules
i versions teatrals que adapta-
ven el text original.

Aquests dos valen per quatre
Això fins que va arribar
HeinerMüller i va reinven-
tar l’obra, condensant-ho tot
en el duel que manté aquest
parell al llarg d’una troba-
da letalment implacable, i en

la seva capacitat per disfres-
sar-se posant-se sota la pell de
les dues grans víctimes de la
seva depredació sexual. Ja
tenim format, doncs, el quar-
tet a partir del qual el com-
positor italià Luca Frances-
coni ha creat una òpera amb
tarannà atonal que –esteu
avisats– ell mateix defineix
com una peça que “és violen-
ta, és sexe, és blasfèmia i és
absència de pietat”. I qui pot
dubtar que, per acabar d’ado-
bar un material com aquest,
no hi ha res millor que recór-
rer a un director furero com
ara Àlex Ollé, ben acostumat a
bregar amb tota mena de per-
versitats escèniques? Doncs
així ho va fer la Scala deMi-
là amb aquesta molt aplaudi-
da producció que fica els seus
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L’amor, deixem-lo per als criats

dos protagonistes dins d’una
caixa que penja en el buit; una
mena de presó emocional
suspesa en l’aire. I és que, com
diu Francesconi, tots som pre-
soners de les pròpies pors.

Desafiament total
També és Francesconi qui
afirma que aquesta òpera ve
a desafiar les idees que te-
nim tant sobre el que és una
òpera com els nostres con-
ceptes entorn de la societat
en què vivim, la manera com

el pensament occidental
crea mecanismes de domi-
nació i, fins i tot, “sobre les
nostres sensibilitat, psicolo-
gia i relacions personals”. Tal
com va declarar el composi-
tor quan l’obra es va presen-
tar a Londres, no es descar-
ta gens que, contemplant el
joc d’aquests dos, descobrim
coses no desitjades sobre
la pròpia manera de relacio-
nar-nos. Ho repeteixo: aques-
ta obra és un antídot contra
els excessos del 14 de febrer!


