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El fenomen musical “Los 
Miserables” arriba a Palma
Los Miserables serà representat a l’Auditòri-
um de Palma del 7 al 16 de març. És una histò-
ria atemporal. Un segle després els temes 
tractats en la novel·la de Víctor Hugo conti-
nuen vigents i propers per al públic actual: la 
lluita per la llibertat, el coratge o la revolució 
del poble son alguns dels seus temes centrals.

“Art in the twenty-first 
century”, a Es Baluard
Dia 26 de febrer, Es Baluard ofereix una pro-
jecció més del cicle “Art in the twenty-first 
century”, que inclou documentals sobre l’ex-
posició de fotografia Reproductibilitat 1.1. Se-
rà a les 20 h i tractarà de William wegman, Al-
fredo jaar i Oliver herring. Es projectarà en 
versió orginal anglesa i subtitulat en castellà. 

Rigoletto  
TEATRE PRINCIPAL 
23 de febrer de 2014  
 

JOSEP ANTONI MENDIOLA 

Vint-i-vuitena edició de 
la Temporada d’Òpera 
al teatre Principal i pen-
jat el cartell d’“entrades 
exhaurides”. Ni una bu-

taca buida per a l’estrena de Rigo-
letto, de Giuseppe Verdi, basada en 
l’obra original de Victor Hugo,  
amb llibret de Francisco Maria Pi-
ave, qui ja havia col·laborat amb el 
músic a Ernani, I Due Foscari, Atti-
la, en la segona versió, Macbeth, Il 
corsaro i Stiffelio, sens dubte una 
de les grans òperes del compositor 
de Busseto i a la qual, per algunes 
circumstàncies, tenc especial esti-
ma. Va ser la primera òpera de què 
vaig sentir parlar en la meva vida i 
no tan sols per haver sentit al meu 
pare cantar ‘La donna è mobile’, 
que també, però no sé per què tenc 
el record en aquesta memòria poc 
fiable  que al Principal varen repre-
sentar-la i que el personatge del 

Crítica

El millor fou la Simfònica, dirigida per José María Moreno, i Maia Planas en el debut com a Gilda. I. BUJ 

Quin glop!
L’estrena de la vint-i-vuitena edició de la Temporada d’Òpera al teatre 

Principal de Palma no va deixar ni una butaca buida

bufó el cantava Claverol i no sé si el 
Duc de Màntua l’interpretava Joan 
Bautista Daviu, un d’aquests te-
nors de casa que caldria reivindicar 
i que va fer carrera, bàsicament, a 
l’Scala de Milà, quasi res!, entre 
d’altres teatres. Però aquesta és 
una altra història que aprofito per 
contar, tot per no haver de parlar 
gaire del Rigoletto que ens ocupa i 
que em va deixar estabornit, i no 
precisament per les seves quali-
tats. 

El presagi 
Una suculenta i clàssica posada en 
escena, a càrrec de Francisco Ló-
pez, presagiava un augment qua-
litatiu de la temporada, però el 
presagi va quedar tan sols en això, 
i es va confirmar en aquest vessant 
en el moment dramàtic per ex-
cel·lència, una mica ridiculitzat 
pels brams de pluja que l’acompa-
nyaven. El  preludi a càrrec de la 
Simfònica també deixava la boca 
ensalivada, fins i tot el ‘Della mia 
bella incognita borghese’: el pri-
mer duet que interpretaven Anto-
ni Aragón i Josep Bros va fer goig. 
Però no era el vespre, per dir-ho de 
la manera més suau, de Bros, que 
quan volia allargar una nota ho fe-
ia de manera sincopada, i que va 

George Clooney, Sandra Bullock i Alfonso Cuarón, 
el director de ‘Gravity’. DAVE BEDROSIAN / FUTURE IMAGE

Per a més informació 
Participeu a l’interactiu ‘El joc dels Oscars’ 

www.oscars2014.ara.cat

CapalsOscars

‘12 anys d’esclavitud’ i ‘Gravity’ 
triomfen als Satellite Awards

Cada dia que passa sembla més cantat que la cur-
sa dels Oscars és cosa de dos. Diumenge a la nit 

12 anys d’esclavitud es va coronar com a millor pel·lí-
cula en els premis de la premsa internacional, els Sa-
tellite Awards, a més d’endur-se el premi al millor di-
rector per a Steve McQueen. Però el film més premi-
at de la nit va ser Gravity, que va guanyar els de mi-
llor banda sonora, efectes visuals i so. La gran 
estafa americana es va haver de conformar amb els 
premis de millor guió original i muntatge. Els resul-
tats dels Satellite Awards coincideixen amb el que 
pronostiquen molts experts: triomf de 12 anys d’es-
clavitud en els premis més importants i de Gravity 
en el gruix de categories tècniques. I per a La gran 
estafa americana, les escorrialles. Als Satellite 
Awards ni tan sols va rascar premi Jennifer Lawren-
ce, superada per l’octogenària June Squibb. 

Un dia abans dels Satellite Awards, 12 anys d’es-
clavitud es va imposar també als Image Awards. Pe-
rò tenint en compte que són els premis de l’Associ-
ació Nacional per al Progrés de la Gent de Color, la 
sorpresa hauria sigut que no l’hagués guanyat.

 Angelina Jolie i Bill Murray, 
presentadors dels Oscars

L’Acadèmia de Hollywood va anunciar ahir la llis-
ta definitiva d’intèrprets que participaran a la ga-

la dels Oscars de diumenge presentant algun premi. 
Alguns dels més destacats són Angelina Jolie, Will 
Smith, John Travolta, Benedict Cumberbatch, Char-
lize Theron, Daniel Day-Lewis, Penélope Cruz, Ro-
bert De Niro, Harrison Ford, Samuel L. Jackson, Kim 
Novak, Brad Pitt, Sidney Poitier, Kevin Spacey, 
Christoph Waltz, Emma Watson i Naomi Watts. 

També s’estrenarà com a presentador d’un Oscar 
Bill Murray, que actualment promociona The monu-
ments men i The Grand Budapest Hotel. La presèn-
cia del còmic és un dels atractius de la gala que pre-
sentarà diumenge Ellen DeGeneres.

ser constant a cadascuna de les seves 
intervencions. El primer contra-
temps es va produir força prest, tot 
després de ‘Partite?, Crudele!’, amb 
el primer quartet, cor i orquestra, 
‘Gran Nuova!’, en què tothom va par-
tir per allà on va voler, com un cam-
pi qui pugui, i ningú no anava a 
temps.  

Tragèdia 
Del presagi havíem passat a la tragè-
dia, i no precisament per la maledizi-
one del Comte Monterone cap al Duc 
i el seu bufó. Genaro Sulvarán va ser 
l’encarregat de donar vida al geperut 
Rigoletto, qui per cert tenia la veu 
bastant més fosca i fins i tot diria que 
un registre més greu que el de Pablo 
López, el baix que interpreta Spara-
fucile, amb la qual cosa el seu duet del 
començament, ‘Quel vecchio maledi-
vami’, va confirmar el que ja era evi-
dent i que no va millorar gaire a me-
sura que s’anava teixint el funest es-
deveniment, tant sobre l’escenari 
com al pati de butaques.  

Val a dir que el millor va ser la Sim-
fònica, dirigida per José María More-
no, i Maia Planas en el seu debut com 
a Gilda, que no va estar malament al 
Gualtier Maldè... caro nome ni en la 
resta de les seves intervencions. Quin 
glop, haver-ho d’escriure.e


