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Unmasclista
denomRigoletto
Carlos Álvarez i Javier Camarena revelen
l’autèntica trama d’aquest Verdi al Liceu

MARICEL CHAVARRÍA
Barcelona

La tendència natural a
fer lectures romànti-
ques de les òperes de
Verdi es veurà brus-
cament truncada
aquesta primavera al

Liceu.Lesveritablesintencionsque
tenia el compositormilanès aRigo-
lettosurtenalallumenlacoproduc-
ció que dirigeix escènicament l’ho-
landesa Monique Wagemakers i
quearriba finalmentalGranTeatre
–del 21 de març al 6 d’abril–, des-
prés d’haver-se estrenat al Teatro
Real fa gairebé una dècada. I ho fa
amb les comes i els silencis allà on
Verdi els vaposar, convidant a can-
tarcruament,senseedulcoraremo-
cions. De què es venja Rigoletto, el
bufó del duc? Del fet que aquest
hagi violat sa filla?Oquehagi violat
l’únicacosaqueposseïa?
Aquestmuntatgequecoproduei-

xen els teatres d’òpera deMadrid i
Barcelona està farcit de reclams. I
und’ellsés l’impactantvestuarique
firma l’oscaritzada Sandy Powell
–Shakespeare in love, L’aviador, La
jove Victòria–que, assistida per Lo-

renzoCaprile, situaelDucdeMàn-
tuaielseubufóRigolettoenundifús
ambientdecortrenaixentistavene-
ciana. O és un seguici cardenalici
atemporal? Per escenografia, una
plataforma en moviment amb un
sistema d’elevació hidràulic que és
unrepteperal cor i els artistes.
“No hi ha cap compàs sense raó

de ser, en aquesta obra, i jo vull en-
tendre de què va tot en cada mo-

ment.Potseraquestamiradanomés
podiavenird’unadona,peròpermi
estàmolt clar el que passa entre els
personatges. Fins i tot quan no es-
tancantant,onitansolssónal’esce-
nari”. Així s’expressava ahir la reg-
gista sobre aquesta peça essencial
delrepertorioperístic,basadaenLe
roi s’amuse, deVictorHugo.
La censura de l’època es va ocu-

par de Rigoletto abans que s’estre-

nésaLaFenicedeVenècia,el 1851, i
Verdi vahaverde transformar l’im-
moral rei –el rei que es diverteix–
enduc,elDucdeMàntua.Unpaper
que al Liceu assumeix per primera
vegada l’aclamat i molt belcantista
Javier Camarena (Antonino Sira-
gusa en el segon repartiment), cosa
que convertirà el Gran Teatre en el
centre de totes lesmirades la nit de
l’estrena:“Emtroboenunasituació

vocalqueempermetafrontarelpa-
per amb seguretat”, deia ahir el te-
nor mexicà. El paper de Rigoletto
l’assumeix el magnífic baríton ma-
lagueny Carlos Álvarez (Àngel
Òdena en l’altre repartiment, i Leo
Nucci el 25 demarç), i el de la seva
filla secreta, Gilda, violada pel duc,
l’interpretalasopranoDésiréeRan-
catore,molt avesada en aquest títol
(MaríaJoséMorenoenel segonre-
partiment).
Passió, engany, amor filial i re-

venjaperpartdelbufógeperutdela
cort del Ducat de Màntua. Així
s’acostuma a presentar la trama.
Gilda surt d’un convent i Rigoletto
se li imposa com a pare, mentre el
duc lavol seduir.
Però el muntatge de la directora

d’escena holandesa, que debuta al
Liceu, va de l’abús de poder. “De
l’abús del duc sobre el seu bufó Ri-
goletto i sobre la resta de personat-
ges, i de l’abús deRigoletto sobre la
sevafilla,aqui tancaacasasensete-
nirencompteelquepensa.Gildaha
estateducadaenunconventinoco-
neix aquest home. No sap qui és la
seva mare i ell l’hi amaga, cosa que
planteja també el problema de la
identitat”, assenyala ladirectora.

Cultura

El barítonmalagueny Carlos Álvarez en el paper del bufó Rigoletto i l’aclamat tenormexicà Javier Camarena, que debuta dimarts en el paper de duc deMàntua
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@NaomiAKlein
Naomi Klein Periodista

Commoguda per aquesta història
sobre l’ensenyament de #Leap-
Manifesto a la presó. Desafiadora
anàlisi de la joventut empresonada.

@alexdelaIglesia
Álex de la Iglesia Director de cinema

Desconfía de quien no tiene
sentido del humor. O es peligroso,
o es tonto.

@MiaFarrow
Mia Farrow Actriu

ElpresidentTrumpésunmentider.
Noetpotscreureresdelquediu.
Mai.Vetaquíenquèens trobem
aramateix.

@GuillermoRoz1
Guillermo Roz Escriptor

Caminé y crucé el muro Israel-
Palestina. El miedo en la tierra
del amor. Impresionante.

Julià Guillamon

Fandangos
i granaínas

E l franquismeva fer unmal terrible al fla-
menc. D’una banda, un xàfec constant
per fer-ne una de les essències de la pà-
tria. De l’altra, una desnaturalització

implacable, barrejant-lo amb la copla i amb la sar-
suelaperperpetuar el gènerede l’òpera flamenca.
En la memòria infantil ho associo amb els falsets
de Juanito Valderrama i amb el rínxol al front
d’Estrellita Castro. Aquesta imatge pesava tant
que, en el moment de la transició, em va costar
molt treure-me-la del cap. No vaig connectar ni
ambManuel Gerena, que era unmena de cantaor
de protesta, ni amb Lole y Manuel, amb aquella
aura de flamencs hippies. Camarón és especta-
cular, però comença i s’acaba en ell mateix. No sé
si es pot entrar als clàssics del flamenc per Ca-
marón.
Puc explicar com va anar, en el meu cas, que

m’afeccionés tant i tant al flamenc. A comença-
ment dels anys noranta vaig comprar, de vell, un
disc editat per Olympo el 1974: Los fandangos del
Chocolate. Vaig caure, literalment, del burro. En
aquella època estava molt de moda Tom Waits.
Les lletres dels fandangos d’Antonio Núñez, el
Chocolate, són tan terribles com les cançons de
Tom Waits. Unes històries d’amor desgraciades,
entre homes i dones que s’estimen molt i que es
fan molt de mal, amb criatures pel mig que sem-
pre reben, els homes s’avergonyeixendenohaver
tingut educació i van pel món, justificant-se, pre-
gonant que hi ha coses que no s’aprenen als lli-
bres.Tot téunaire espèsde fatalitat i deborratxe-
ra culpable. Cada estrofa de cada fandango és un
pensament circular i tots aquests pensaments
s’encadenen fins a tornar al punt de partida, que
és l’obsessió de la infelicitat. Els fandangos del
Chocolate són un obra d’art monumental.
Segon cop de sort: vaig comprar una cinta de

cassetd’aquellesqueesveniena lesbenzineres: el
primer disc del Fosforito, Premio Nacional de
Cante de la Cátedra de Flamencología de Jerez,
del 1968, on al costat dels pals clàssics, Antonio

Fernández Díaz, el Fosforito, en recuperava d’al-
tres de menys coneguts (malagueñas, verdiales,
granaínas). Era una cosa meravellosa, això de les
cintes de benzinera: que poguessis trobar una
obramestra al llocméshumil, enunaèpoca, in illo
tempore, quan les botigues de discos eren bouti-
ques exclusives.
El tercer van ser els discos Grandes figuras del

flamenco, editats pel poeta JoséCaballero Bonald
a començaments dels setanta, amb cantants que
no eren professionals dels tablaos –Juan Talega,
la Tía Anica La Piriñaca–, i amb unes biografies
delirants.Guardocomuna joia les confessionsdel
TíoGregorioBorrico de Jerez,Recuerdos de infan-
cia i juventud, recollits per JoséLuisOrtizNuevo,
editats a Cadis el 1984.
Tot això ve a tomb perquè des de fa uns dies,

gràcies a l’amabilitat de Carlos Martín Ballester,
tinc a casa el llibre i 3 CD que acaben de sortir i
que recullen tota l’obra enregistrada en cilindres
decera idiscosdepedrapel grancantaorDonAn-
tonioChacón (1869-1929). Feia anys que un llibre
no em venia tan de gust. Ja n’aniré informant.

Les lletres dels fandangos
d’Antonio Núñez, ‘el Chocolate’,
són tan terribles com les
cançons de TomWaits

Enl’honestaradiografiaquefade
les relacions entre els personatges
d’aquesta òpera,Wagemakersposa
enevidènciaqueelsmatisos impor-
ten, tant en l’estrictament musical
comdesdelpuntdevistadel’acting.
De manera que ni Rigoletto no és
tan amorós amb la seva filla com
s’ha pretès en tantes produccions
d’aquest Verdi –més aviat un mal-
tractador que la posseeix com un
objecte–, ni la filla és tan candorosa
amb el seu sobrevingut pare, a qui
defetacabadeconèixer.Isensdub-
te,alducnoelmoucappassióal’ho-
radeviolarGilda...
“Noestractadeserdolentperser

dolent, ni tampoc de ser un galant
–apuntava Camarena–. El duc és
només un home ambpoder que fa i
desfà a la seva. I jo intento trobar

aquesta indiferència seva, aquest
desig per Gilda que aquí ja no és de
seducció, sinó de consumar l’acte
sexual d’una vegada”. I afegia el te-
nor, que cantarà per primera vega-
daescenificadalapopularLadonna
èmobile: “Sócdavant d’undels rep-
tesmés interessantsde lamevacar-
rera. Estic molt interessat a trobar
elsmatisos iasortirde lamevazona
de confort de tenor especialitzat en
òperabufa i còmica”.
El mestre Riccardo Frizza, el di-

rectormusical, que diu que es refia
més de Verdi que de les gravacions
dels cinquanta, i confessa queper fi
téocasiódeferelRigolettoquesem-
pre havia donat per bo, felicitava el
tenor:“EnJavierhatingutlasortde
debutarenunpaperambunadirec-
torad’escenaqueetdeixaveureco-
sesquenosesolenmostrar”.
Per la sevabanda,CarlosÁlvarez

afirmava que si Rigoletto “és sem-
pre un repte, aquesta vegada ho és
encara més amb l’aproximació de
Monique, queposa en relleu l’actu-
alitat de la situació: Rigoletto és un
maltractador intrafamiliar.No sé si
perlaporqueligeneraestaroprimit
pelducoperquèésundeforme.De-
formació que aquí no és física sinó
de la seva manera de ser i compor-
tar-se. Rigoletto és fruit d’una soci-
etat, avuipodemtrobarmoltsRigo-
lettos”, afegia. Rancatore va recor-
dar que Gilda és ingènua però no
estúpida, “témoltesganesdeviure i
busca l’amor, un amor radicalment
carnal. És un error presentar-la
com un personatge dèbil. És prou
fortper sacrificar-se imorir”.
I Frizza respon a la pregunta ini-

cial: de què es venja, Rigoletto? “Li
hanviolat l’únicacosaquetenia,pe-
rò no es tracta tant de la seva filla
com de l’única cosa que podria ha-
verfetell, iaixí i tothovaferelduc”.
Nohihaamor,noméselqueVer-

divaescriure.!

DeKaufmann i de La Fura
!L’anuncide l’actuacióestel·lar
deJonasKaufmannentresúni-
ques funcionsd’AndreaChénier,
la temporadaqueve,nohaestat
exemptdepolèmica.Ladirecció
delLiceuhadeciditdeixar-les
forad’abonament iaixòhades-
pertat lesqueixesd’algunsabo-
nats,queesdemanensinohauran
depagardoscopssivolengaudir
deldivo.Laraóquedonavaahirel
responsabledemàrqueting iven-
des,AgustínFilomeno,ésque,
comquenoméssóntresrepresen-
tacions, “nopodemafavorirun
tornd’abonats inounaltre”.
Lesentradesperaaquestes funci-
onssortirana lavendaalnovem-
bre. “Hofemaixíperquèelsabo-
nats tindranprioritata l’hora
d’adquirir-les, i si esdonaelcas
quealgúvolabonar-seperassegu-
rar-seunseient, tindràtempsde
comprarunabonament”,vaexpli-
carFilomeno.Ladirectoraartísti-
ca,ChristinaScheppelmann,va

recordarqueaquestmateixsiste-
masesegueixenaltres teatres
d’òpera, comaraelMetdeNova
York,ambestrellescomAnna
NetrebkooelmateixPlácido
Domingo.
D’altrabanda,elbalançpositiude
larecentQuartettcontrastaamb
l’absènciad’òperacontemporània
la temporadavinent.Filomenova
llançar lesxifresde l’òperade
LucaFrancesconiambmuntatge
deLaFuradelsBaus: lavanveure
7.768persones, ambunaocupació
del68%i60eurosdepreumitjà. I
aixòsensequeelGranTeatre
explotés laparticipaciódeLaFura
en lesbanderolesquevadistribuir
per laciutat.A lapreguntadeper
quèesvaobviarel reclamdelgrup
catalàmés internacional,Schep-
pelmannvaopinarque“defet
ÀlexOllénoésLaFura.Ell iCar-
lusPadrissa treballenperseparat
i si es fananomenarLaFuraés
perquèels interessa”.

FIGURINISTES DE LUXE

L’oscaritzada Sandy
Powell firma el
vestuari, assistida
per Lorenzo Caprile

WAGEMAKERS, LA DIRECTORA

“Potsersí:ésunamirada
quenoméspodiavenir
d’unadona;permiés
clarelquepassa”

El repartiment

El barítonmalagueny interpreta
Rigoletto, el bufódelDucde
Màntua. Téuna filla secreta
anomenadaGildaque serà

víctimadeviolaciópelmateixduc

CARLOS ÁLVAREZ

El tenormexicà farà el seudebut
comaDucdeMàntuaal Liceu.
Els qui l’han seguit comabelcan-
tista podran valorar la seva
evolució capapapers lírics

JAVIER CAMARENA

La soprano siciliana interpreta
el paper de Gilda, la filla de
Rigoletto, des de l’any 1998,
però assegura que gràcies a

Verdi sempre troba coses noves

DÉSIRÉE RANCATORE

DAVID AIROB


