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La venjança es vesteix de vermell
EL BUFÓ RIGOLETTO ES MOU DINS UN RECTANGLE ESCENOGRÀFIC ABSTRACTE PLE DE MECANISMES HIDRÀULICS QUE

VISUALITZEN LA SEVA COMPLEXA PSICOLOGIA, EN AQUESTA COPRODUCCIÓ ENTRE EL LICEU I EL REAL DE MADRID

18 i 19 de març a Caldes de Montbui

Mercat de l’Olla i la Caldera
Del 18 al 26 demarç: SE’NS EN VA L’OLLA! Plats estrella dels restaurants de Caldes

Organitza:

www.visiteucaldes.cat
museuthermalia.caldesdemontbui
@thermaliaCALDES
museuthermalia

Tant se val, els segles que ha-
gin passat: si piques la cresta
d’un rei viciós d’altres temps,
sempre hi haurà qui pensi
que, en realitat, t’estàs servint

d’aquell antic monarca per
criticar lamonarquia d’avui.
I no ens enganyem: probable-
ment tingui raó. QuanVíctor
Hugo –que sempre havia estat
una mica revolucionari; recor-
deu Els miserables– va estre-

nar la seva obra teatral Le roi
s’amuse a la París del 1832, a
les autoritats competents no
se’ls va escapar pas que, enca-
ra que el text s’inspirés en el
personatge deTriboulet –un
bufó reial que havia fet riure

un parell de reis de la França
del segle XVI–, en realitat es-
tava condemnant la corrupció
moral de Lluís Felip, la se-
va família i la noblesa que es
movia al seu voltant. Conse-
qüència: l’obra va ser prohibi-

da l’endemà mateix de la seva
estrena. Però és que tampoc
Giuseppe Verdi i el seu lli-
bretista, FrancescoMaria
Piave, es van escapar dels
dards de la censura quan, gai-
rebé dues dècades després,

RAMON OLIVER

Darrere de l’aparent simplicitat d’aquest espai escènic, en què veiem l’acord del duc de Màntua, s’amaga una tecnologia altament sofisticada. FOTOS: JAVIER DEL REAL
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DOLENTA

FAIRFLY ••••
Teniu una situació laboral que penja d’un fil o d’un
ERO, heu nascut amb esperit emprenedor i, a més,
esteu convençuts que si algun dia poseu en marxa
el vostre negoci ho fareu envoltats de persones amb
tant bon rotllo com vosaltres mateixos i lluitareu
per canviar el món des de la vostra empresa? Doncs
aquesta estupenda comèdia de La Calòrica us pot
servir d’empenta definitiva per posar un peu en el
món empresarial. Però, com que no tot és comèdia,
ni a la feina ni en aquest espectacle interpretat i
dirigit amb gran talent, també podreu valorar els
paranys que s’amaguen rere les alegries d’una
aventura emprenedora i la manera com els vells
esquemes i tics s’escolen dins els escenaris més
innovadors. I ho fareu en una proposta portada a
ritme perfecte –la direcció d’Israel Solà sap molt bé
com posar-se a jugar amb el temps– i protagonitza-
da per un quartet en què trobareu comportaments
i actituds ben recognoscibles. DRAMATÚRGIA:
JOAN YAGO. DIR.: ISRAEL SOLÀ. LA CALÒRICA. INT.:
QUERALT CASASAYAS, XAVI FRANCÉS, AITOR GALSI-
TEO-ROCHER. LLOC: TEATRE TANTARANTANA. DE LES
FLORS, 22. METRO: PARAL·LEL (L2, L3). TEL.: 934 417
022. DATA: FINS AL 26/3. PREU: 14-16€. HORARI: DE
DC. A DS., 21H; DG., 19H.• Tantarantana.com

TRANSaccions: TWENTY LOOKS OR PARIS
IS BURNING AT THE JUDSON CHURCH (S)
Curiosament, aquests mateixos dies ‘La Vanguar-
dia’ ha publicat un article sobre la força que està
agafant el voguing a Mèxic, com a glamurosa
forma de lluitar contra la discriminació patida pel
col·lectiu LGTB. Però, què és, el voguing? Doncs per
introduir-vos en el tema, res millor que localitzar
l’emblemàtic documental de Jennie Livingston
‘Paris is Burning’. Les seves imatges us faran entrar
en aquelles sales de ball en què es celebraven els
‘balls’, concursos als quals no s’anava exactament a
ballar sinó a exhibir estil, sovint movent el cos com
qui es passeja per una passarel·la i imitant les postu-
res de les models de la revista ‘Vogue’. El voguing
va acabar també fent-se un lloc en el món de la
dansa més innovadora, la moda i el videoclip. I, ara,
arriba a la Sala Hiroshima (19/3, 19.30h) i al Mercat
de les Flors (24/3, a les 20h; 25/3, a les 20.30h,
en un espectacle amb Cecilia Bengolea, François
Chaignaud i Marlene Monteiro) de la mà de Trajal
Harrell, un nom essencial de l’escena coreogràfica
nord-americana. SALA HIROSHIMA. VILA I VILÀ, 67.
METRO: PARAL·LEL (L2, L3). MERCAT DE LES FLORS,
LLEIDA, 59. METRO: POBLE SEC (L3). TEL.: 932 562
600. PREU: 16€.• Mercatflors.cat

+ estrenes

RIGOLETTO

DE GIUSEPPE VERDI. DIR. MUSICAL: RICARDO FRIZZA. DIR. D’ESCENA:MONIQUE
WAGEMAKERS. INT.: JAVIER CAMARENA, CARLOS ÁLVAREZ, ANTE JERKUNICA, DESIRÉE
RANCATORE, KETEVAN KEMOKLIDZE, GEMMA COMA-ALABERT, GIANFRANCOMONTRE-
SOR, TONI MARSOL. LLOC: GRAN TEATRE DEL LICEU. LA RAMBLA, 51. METRO: LICEU
(L3). TEL.: 934 859 900. DATA: 21, 22, 24, 25, 26, 28, 29, 30/3 I 1, 2, 3, 5, 6/4. PREU:

11-300€. HORARI: 20H; 25 I 26/3, 18H; 2/4, 17H. Entradasdevanguardia.com

van transformar aquella obra
en un espectacle que acabaria
sent una de les òperes més
cèlebres de tots els temps.
Conseqüència: la cort del rei
de França passava a ser la
cort del duc de Màntua. I Tri-
boulet, a dir-se Rigoletto.

Maleït siguis per sempre!
No sé com ho porteu, vosal-
tres, això de les malediccions.
Però Rigoletto –a qui n’hi cau
una de les grosses– ho por-
ta molt malament. Una co-
sa comprensible, si tenim en
compte que la seva existència
recolza en un gran secret i
una gran mentida.
Rigoletto està al servei

d’un duc italià cràpula a
qui diverteix i menysprea
alhora. I vol resguardar la

seva filla, mantenir-la oculta
a la mirada d’aquest duc que,
mentre canta allò de La don-
na é mobile, sedueix amb
males arts qualsevol dona
amb qui es creui.
Per la seva banda, la direc-

toraMoniqueWagemakers
ubica el precari equilibri del
bufó amb ganes de venjan-
ça dins un espai escènic que,
sota la seva aparent austeri-
tat, amaga una complexa
tecnologia, mentre la triple-
ment oscaritzada dissenyado-
ra de vestuari Sandy Powell
(Shakespeare in Love, L’avia-
dor, La joven Victoria) evoca el
renaixement venecià amb un
roig ben premonitori de la tra-
gèdia. Si a hores d’ara encara
no creieu en les malediccions,
potser que us ho repenseu!


