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TORNA 'RIGOLETTO' 

La direcció escènica de Graham Vick accentua els contrastos de la tragèdia de Verdi,
protagonitzada per Carlos i Marcelo Álvarez

Marta Cervera

LA FITXA
Local: Gran Teatre del Liceu
Horari: Dissabte, 11. 20.30 hores
Preus: De 7,5 a 156,50 euros
La tràgica història del bufó Rigoletto torna dissabte a l'escenari del Liceu a la Rambla, per primera
vegada després de l'últim incendi que va assolar el teatre. L'òpera de Verdi, una de les més famoses de
l'autor --que inclou la famosa ària La donna è mobile--, està interpretada per un gran repartiment,
encapçalat pel baríton malagueny Carlos Álvarez (Rigoletto).
Álvarez treballarà al costat de dos grans cantants que debuten al Liceu: el tenor argentí Marcelo Álvarez
(Duc de Màntua) i la soprano albanesa Inva Mula (Gilda, filla de Rigoletto). Tant en la fossa d'orquestra
com en la direcció d'escena hi ha primeres espases: Jesús López Cobos, director musical del Teatro
Real de Madrid (on es va estrenar aquesta producció), i Graham Vick, director artístic de l'Òpera de
Birmingham. Va debutar al Liceu la temporada 1999-2000 amb Lucia di Lammermoor i entre els seus
projectes hi figura dirigir La flauta màgica a Salzburg l'estiu que ve, amb Riccardo Muti.
Quan aquesta producció es va estrenar a Madrid, Vick va causar un gran enrenou al rebutjar el tenor
veneçolà Aquiles Machado. Va considerar que la seva generosa figura no s'adaptava bé al rol de
l'atractiu i seductor duc de Màntua. Al Liceu no sembla que Vick hagi tingut problemes així amb el
repartiment, integrat per cantants que, a més de bona veu, tenen bona planta.
Dividida en tres actes, la tràgica història es basa en l'obra de Victor Hugo Le roi s'amuse, estrenada per
la Comédie Française l'any 1832. El text va ser prohibit després de la representació pel perfil cínic i
llibertí del rei protagonista de l'obra i per les al.lusions a Felip d'Orleans, que ocupava el tron francès en
aquella època. El llibret de Francesco Maria Piave va traslladar l'acció a la cort renaixentista del duc de
Màntua --una família que havia desaparegut feia temps-- però es va mantenir fidel a l'original francès.
Verdi va fer la música en només 40 dies. Conscient de la força de l'enganxosa melodia de La donna è
mobile, el compositor italià la va presentar al tenor pocs dies abans de l'estrena.
Els protagonistes, durant una escena de l'òpera, que
té una estètica moderna.
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