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GRINDER. EL MUSICAL
Fins fa pocs dies, hem tingut a La Villarroel els heterosexuals
protagonistes de ‘Pretty’, tots amb perfil propi a Tinder, gràcies a un
muntatge que ha jugat a convertir aquests personatges en usuaris
de la tan popular aplicació. Doncs bé, continuem amb el tema de les
aplicacions per lligar. Però ara ens toca canviar de teatre, d’orienta-
ció sexual i també d’app, perquè, si ets gai, el més fàcil és que facis
servir Grindr. Com us podeu imaginar pel títol, els protagonistes del
musical, que ara es representa a l’Eixample Teatre, en són addictes.
Encara que cadascun ho pugui ser per raons diferents. Aquí tenim
per exemple el cas de “Busco-Novio”: un romàntic perdut que
encara creu en allò de l’amor vertader que dura tota la vida. Per
contra, si et fas dir “Empotrador”, els teus objectius luxuriosos no
semblen guardar gaire relació amb el romanticisme. I encara que
tinguis un altíssim coeficient intel·lectual, amb el “GYMxGYM” no
hi tens res a fer si els teus músculs no estan tan desenvolupats com
el teu cervell. Amb personatges com aquests, no és tampoc estrany
que l’escenari faci salts constants de la música disco als temes amb
inspiració clarament broadwayana sense fer fàstics tampoc a un bon
cant gregorià o a un rampell flamenc. CIA. RETORCIA. DIR.: DAVO
MARÍN. COMPOSICIÓ MUSICAL: ÀLEX MARLEEN. LLOC: EIXAMPLE
TEATRE. ARAGÓ, 140. TEL.: 936 816 132. METRO: URGELL (L1). DATA:
FINS AL 3/7. PREU: 18,20€. HORARI: DE DJ. A DS., 21H; DG., 19.30H.

• Eixampleteatre.com

VENUS I ADONIS
Això de fer teatre i estrenar obres d’èxit està bé: els escenaris et
poden proporcionar fama i bons calerons. Però, encara que et diguis
William Shakespeare i siguis l’estrella pop del teatre isabelí, si el
que vols és guanyar-te alhora un sòlid prestigi intel·lectual, no n’hi
ha prou: el que et cal és escriure llibres de poemes. Això sí: si uns
quants segles més tard els teus poemes són recitats per dos grans
intèrprets teatrals, doncs encara millor. I això és el que fan Vilarasau
i Bosch, mentre la molt llançada Venus intenta buscar les pessigolles
eròtiques a un Adonis que no sembla estar en la mateixa ona. DE
SHAKESPEARE. INT.: EMMA VILARASAU, JORDI BOSCH. VIOLONCEL:
LLUÍS CLARET. TEATRE GOYA. JOAQUÍN COSTA, 68. METRO: UNIVER-
SITAT (L1, L2). TEL.: 933 435 323. DATA: DEL 17 AL 19/6. PREU: 18€.
HORARI: 20H; DG., 18.30H.• Teatregoya.cat
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La festamusical dels protagonistes de ‘Grinder’.

Avui en dia, estem tan acos-
tumats a veure òperes clàssi-
ques situades en un context
temporal diferent d’aquell
que indica el llibret, que fins i
tot se’ns fan estranys els mun-
tatges que sí que respecten la
cronologia original: quin exo-
tisme! Però el 1982, aquest cos-
tum, ara tan generalitzat, re-
sultava encara prou trencador.
Imagineu-vos, doncs, la sor-

presa que de ben segur devien
tenir bona part dels especta-
dors de l’EnglishNational Op-
era la nit que JonathanMiller
va estrenar la seva versió del
Rigoletto de Verdi ambienta-
da en elmónde lamàfia, i
situada al barri de Little Italy

de la Nova York de la dècada
dels cinquanta. El cas és que,
un cop superat l’ensurt inicial,
aquell muntatge, del qual s’han
fet un grapat de reposicions, va
ser rebut amb un entusiasme
generalitzat. I des de llavors
Miller no ha deixatmai de ju-
gar demanera reeixida amb
uns anacronismes dels quals
no ha escapat ni elMikado:
en les sevesmans, la popular
opereta deGilbert i Sullivan

RAMON OLIVER

ELS ENDEUTATS BOHEMIS DE L’ESTUPENDA

ÒPERA DE PUCCINI TORNEN AL LICEU, I MILLER

ELS FA VIURE A LA PARÍS DELS ANYS TRENTA

Fred, gana,
art i passió

LA BOHÉME

DE GIACOMO PUCCINI. LLIBRET DE GIACOSA I ILLICA. DIR. MUSICAL: MARC PIOLLET.
DIR. D’ESCENA: JONATHANMILLER. INT.: TATIANAMONOGAROVA,MATTHEW
POLENZANI, NATHALIE MANFRINO, ARTUR RUCINSKI, DAVIDMENÉNDEZ, PAUL GAY,
JOSEP LLUIS MORENO. LLOC: GRAN TEATRE DEL LICEU. LA RAMBLA, 51. METRO: LICEU
(L3). TEL.: 934 859 900. DATA: 18, 19, 20, 21, 22, 27, 28 I 20/6 I 1, 2, 3, 6, 7 I 8/7.

PREU: 11-299€. HORARI: 20H; 19/6 I 2/7, 18H; 3/7, 17H.• Liceubarcelona.cat

La frívola ‘musetta’ amb un admirador als seus peus: així és el món de la bohèmia. FOTO: A. BOFILL

no passa pas al Japó de fa uns
quants segles, sinó en un ho-
tel de l’Anglaterra dels bojos
anys vint en què tothom ves-
teix en blanc i negre!

Una foto de grup
Nohi ha cap dubte que, per fer-
se una idea de com era la París
dels anys trenta, lesmagnífi-
ques fotografies deCartier-
Bresson i Brassaï constituei-
xen un referent imprescindible.
Miller les ha tingutmolt en
compte a l’hora d’apropar-se a
la colla de bohemis que Puccini
reuneix en la seva cèlebre òpe-
ra, inspirada alhora en aque-
llesEscenes de la vida bohèmia
escrites perHenriMurger a
mitjan segle XIX,unveritable
fenomen literari. I si tenim
en compte queMiller diu que
el primer que li va venir al cap
a l’hora demuntarLa bohème
van ser les imatges deWith-
nail and I, una comèdia negra
ambientada a la Londres del
1969, caldrà assumir que la vida
bohèmia (recordeu elmusical
Rent) és del tot atemporal.


