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El director d’escena Àlex
Rigola, exdirector artístic
del Teatre Lliure, director
resident del Centre d’Arts
Escèniques El Canal de
Salt i Girona, i director de
l’apartat teatral de la Bien-

nal de Venècia, oferirà
avui (20 h) una xerrada
oberta al públic a la biblio-
teca Iu Bohigas de Salt, a la
Coma Cros, en què expli-
carà com ha estat fins ara
el procés de creació del
muntatge Coriolà, una
adaptació de l’obra de Wi-
lliam Shakespeare que
s’estrenarà al Teatre de
Salt –on tota aquesta set-
mana i la que ve es fan els
darrers assajos– els dies
23, 24, 25 i 26 de febrer.

Àlex Rigola ha aplegat en
el repartiment d’aquesta
producció, que és a càrrec
d’El Canal i del Teatre Lliu-
re –amb la col·laboració
del Teatre de l’Arxipèlag–,
Mercè Arànega, Joan Car-
reras, Aina Calpe, Oriol
Guinart, Alícia Pérez, Jor-
di Puig Kai, Santi Ricart i
Marc Rodríguez. La xerra-
da d’Àlex Rigola la presen-
tarà Josep Domènech, di-
rector del Teatre de
Salt. ■

Àlex Rigola esventra ‘Coriolà’
El director, resident
d’El Canal, explica el
procés de creació del
muntatge
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El director Àlex Rigola
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“Whitney, quina pena més
gran”, va escriure Rosario
en el seu Twitter després
de conèixer la mort de la
cantant nord-americana.
Curiosament, la petita del
clan Flores acaba de col·la-
borar amb Narada Mi-
chael Walden, productor
d’alguns dels grans èxits
de Whitney Houston
–How will I now, I wanna
dance with somebody, So
emotional...– en una revi-
sió d’un clàssic primerenc
dels Beatles, que ha estat
rebatejat com Gipsy fun-
ky love me do. “Durant la
gravació, Michael em va
dir que estava molt pre-
ocupat per Whitney”, diu
Rosario. Tenia motius per
estar-ho.

Rosario farà aquest cap
de setmana una doble pa-
rada a Catalunya: diven-
dres actuarà a la sala sim-
fònica de l’Auditori de Gi-
rona (21 h; 25, 35 i 40 eu-
ros), i l’endemà, al Palau
de la Música Catalana, de
Barcelona, dins del festi-
val flamenc De Cajón! “El
meu Palau”, com diu ella,
on els seus incondicionals
ja han omplert la platea i
queden poques entrades
disponibles, entre 21 i 52
euros. “L’altre dia intenta-
va recordar quantes vega-

des he actuat al Palau de la
Música. Crec que vuit o
nou. Les seves muses es-
tan tan vives! La veritat és
que jo treballo molt a Cata-
lunya i aquí tinc un públic
que, Déu meu, és per tren-
car-se la camisa!”

Tornem un moment al
seu Twitter, on en les últi-
mes setmanes ha fet públi-
ca també la seva emoció
mentre escoltava el duet
de Tony Bennet i Amy Wi-
nehouse i recordava, poc
després, el músic argentí
Luis Alberto Spinetta, una
altra baixa recent en l’uni-
vers musical. “Crec que els
més bons se’n van abans,
perquè són més de dalt
que no de baix. I ser famós
té moltes coses bones, pe-
rò quan passes per mo-
ments dolents, pot arribar
a ser molt dur.”

Adaptar-se als temps
A Girona i Barcelona, Ro-
sario actuarà amb Fernan-
do Illán, baix i director
musical; Josete, guitarra
espanyola; Diego Illán, ba-
teria; Ramón González El
León, percussió; Dayan
Abad, guitarra elèctrica, i
Maite Pizarro, cors. Una
gran banda. “Sí, però jo
abans portava catorze
músics. Ara no puc fer-ho,
m’haig d’adaptar a
aquests temps tan durs.
En tot cas, jo no vull parar:
la meva vida és cantar i ba-
llar, i vull fer-ho fins que
tingui almenys l’edat de
Mick Jagger. Moriré amb
les botes posades.”

Després dels concerts
catalans i d’omplir el tea-
tre Lope de Vega de Sevi-
lla, Rosario continuarà la
gira per Veneçuela, l’Equa-
dor i Argentina, tornarà a
l’Estat espanyol, i tot se-
guit travessarà un cop
més l’Atlàntic per anar a
Miami, Panamà, etcètera,
on segur que la seva nova
versió del tema Mi son,
amb Juan Luis Guerra, se-
rà molt ben rebuda. ■

Rosario plora
per Whitney
Xavier Castillón
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Presenta ‘Raskatriski’ divendres a
l’Auditori de Girona i dissabte al Palau

Rosario, l’estiu passat a Peralada ■ JOSEP AZNAR

Un dia el periodista Xavier
Bosch (Barcelona, 1967)
anava per la plaça Reial de
Barcelona i se li
va acostar un home afligit
que el va reconèixer i li va
fer una revelació. Antic
operari del Gran Teatre
del Liceu, li va explicar que
el dia de l’incendi estava
treballant al teatre i que
les coses van anar d’una
manera molt diferent de
com les presentava la ver-
sió oficial dels fets. A par-
tir d’aquí, Bosch entretei-
xeix una novel·la, Homes
d’honor (Proa), que plan-
teja quins van ser els au-
tèntics motius de l’incen-
di del teatre, que es va
produir el gener de l’any
1984. “Crec que és un tes-
timoni d’una alta credibi-
litat”, afirma l’escriptor,
que, tanmateix, no pot
identificar el seu confi-
dent perquè aquest “no
volia identificar-se”.

En tot cas, a partir de
l’incendi, Bosch, molt
aficionat a l’òpera, va
perdre la seva butaca
d’abonament i en la nova
etapa del teatre, marcada
per l’eslògan El Liceu de
tots, ja no hi va trobar el
seu lloc. Amb tot, conti-
nua anant a algunes òpe-
res durant la temporada.

Paral·lelament, Bosch

introdueix tota una trama
al voltant de la presència
de la màfia a Catalunya. El
protagonista, Dani Santa-
na, l’exdirector del diari
Crònica (que ja apareixia
a Se sabrà tot), condueix
ara un programa d’entre-
vistes i investigació que li
permet conèixer Tuzza
Talese (en homenatge al
periodista nord-americà
Gay Talese i al personatge
de Santuzza, de Cavalle-
ria rusticana). Talese és
una siciliana amenaçada
de mort per la màfia italia-
na que denuncia que Bar-
celona és el “santuari” per
a molts caps mafiosos, ja
sigui –creu Bosch– pel cli-
ma similar a l’italià, ja si-
gui perquè no hi ha cap
lluita contra la màfia.
“Barcelona és un lloc ideal
per blanquejar diners i els
mafiosos compren disco-
teques i restaurants, i van
fent els seus negocis sense
problemes.” Homes d’ho-
nor, d’altra banda, és el tí-
tol del best-seller que pre-
senta Talese, on fa tota
una sèrie de revelacions al
voltant de la Cosa Nostra.

El periodista també in-
clou una tercera intriga al
voltant del pare de l’al-
calde de Barcelona, con-
siderat per tothom com
un heroi, i que Santana
descobrirà que no ho ha
explicat tot del seu exili.
Com en les dues trames
anteriors, Bosch exhorta
el lector a tenir una acti-
tud crítica: “No ens hem
de creure sempre tot els
que ens expliquin.” ■

Màfia a la
ciutat
Xavier Bosch
qüestiona les causes
de l’incendi del Liceu
a ‘Homes d’honor’
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Xavier Bosch ja ha venut 50.000 exemplars amb ‘Se sabrà
tot’, premi Sant Jordi 2009 ■ JOSEP LOSADA / ARXIU


