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JOSÉ ANTONIO AGUADO

Estrena de Rodelinda de Händel al Liceu
na nova producció 
sobre l’escenari del 
Gran Teatre del Liceu 
amb un dels millors 
directors d’escena del 

moment: Claus Guth. En aquesta 
ocasió el director alemany traslla-
da el paisatge de la Llombardia me-
dieval a una mansió de dos pisos 
que gira produint, depenent de la 
seva orientació, tres espais escènics 
diferents, que units a la il·lusmina-
ció de Joachim Klein formen un re-
lat de pel·lícula. L’òpera Rodelinda 
té un llibret de Nicola Haym, basat 
en una obra de Pierre Corneille i 
amb la música Händel formen el 
cos d’aquesta òpera barroca. Es 
tracta d’una òpera centrada en la 
família, una família amb molt po-

der. Rodelinda és una de les òperes 
més entretingudes de Händel, la 
seva estrena al Gran Teatre del Li-
ceu, on no hi havia estat muntada 
fins ara és un autèntic esdeveni-
ment cultural. Recordem que l’òpe-
ra va ser estrenada a Londres el 
1725. Händel va apostar per l’òpe-
ra italina al segle XVIII a Anglaterra. 

El director d’escena explica la 
història a través de la imaginació de 
Flavio, el fill dels reis, interpretat per 
un actor Fabián Augusto Gómez 
que no canta ni una nota, però que 
té una presència escènica constant. 
En aquest món de malson hi ha un 
valor moral que guia als personat-
ges principals: la lleialtat. La lleial-
tat de Rodelinda al seu espòs que 
creu mort i rebutja pretendents, la 

lleialtat del seu fill Flavio i la del ma-
teix marit, encara que hi ha un mo-
ment de dubte en la trama. 

GLORIFICACIÓ DE L’AMOR CONJUGAL 
El tema d’aquesta òpera és la glori-
ficació de l’amor conjugal, com els 
esposos resisteixen davant les ad-
versitats de la destinació. Com pas-
sa en Fidelio de Beethoven l’amor 
conjugal supera les dificultats i pro-
blemes de l’entorn. Lisette Orope-
sa i Bejun Mehta interpreten a la 
parella protagonista acompanyats, 
entre d’altres, de Joel Prieto i Sas 
Cooke, recent guanyadora d’un 
Grammy. L’ Orquestra Simfònica 
del Liceu liderada pel mestre Josep 
Pons en un format orquestral de 36 
músics, que s’han centrat en el tre-

ball amb els arcs, amb els tempera-
ments, un orqueta barroca versàtil. 

L’obra comença amb un lament 
de Rodelinda que ha perdut el seu 
marit, un àrea que ens introdueix 
en un univers sofisticat on juga al 
mateix temps l’estètica i l’ètica. 
Diàleg d’emocions que ens portarà 
al final de gairebé tres hores i mitja 
que dura l’òpera a ritme pastoral on 
els esposos es troben en una 
història versemblant. El vestuari i 
l’escenografia espectacular acom-
panyen la música i els cantants de 
primera categoria.  

La mansió de dos pisos disposa-
da sobre una plataforma giratòria 
ens atrapa al costat dels personat-
ges amb màscares, fantasmes trets 
d’un conte gòtic anglès, que espan-

ten i aterren a l’infant i la pròpia 
imaginació de l’infant que pinta 
personatges en les parets de la 
mansió, les projeccions juguen 
sempre a favor de la peça, ja siguin 
els dibuixos del nen o els espais de 
bosc que envolten la casa; mante-
nint el públic atrapat emocional-
ment i proper a la història que s’està 
explicant per aquesta atmosfera ac-
tualitzada d’ambient real aristo-
cràtic, com si d’una pel·lícula es 
tractés, hi ha molt de cinemato-
gràfic i teatral en una de les posa-
des en escena més espectaculars de 
la temporada. 

 

* L’autor és professor del INS Vila-
decavalls i cofundador i director de 
la Companyia 8

U

El Taller de Teatre de Figueres va presentar “M’esperaràs?”. LLUÍS CLOTET

Ironia i actualitat
Sarah Bernat 

Diumenge passat vam tor-
nar a gaudir de teatre de 
qualitat. El Ciutat de Terras-
sa de Teatre ens presentà la 
vuitena obra del concurs : 
“M´esperaràs?” de l´actor, 
director i dramaturg valen-
cià Carles Alberola. Dirigida 
per Jaume Alsina. El Taller de 
Teatre de Figueres la va po-
sar en escena. 

Així que s´entra a la sala el 
teló obert ens mostra un es-
pai ple d´estanteries amb 
molts llibres. Sembla talment 
que ets davant d’una biblio-
teca. Però quan t´asseus a la 
butaca te n´adones que és el 

menjador d´un lletraferit: el 
Rubén (Txema Albert). El 
Rubén, escriptor i professor 
universitari separat, amant 
del jazz, convida uns amics 
a sopar: el Jaume (Ruben Gi-
freu) i la Raquel (Maria Ele-
na Heredia) que es presen-
ten amb la germana de la 
Raquel, la Pilar (Marta Juan). 

L´amfitrió, desenganyat 
de l´amor, contrasta amb el 
seu amic Jaume, un seductor 
que fins i tot ha captivat a la 
seva cunyada, la Pilar. 

Mentre esperen que s´aca-
bi de fer el sopar aniran con-
fessant les seves desconfian-
ces, les infidelitats secretes, 
els fracassos. “Nosaltres som 

el producte de les nostres 
equivocacions” ens diu en 
una de les seves reflexions el 
protagonista que té l´autoes-
tima per terra. Unes equivo-
cacions que encara seran a 
temps d´esmenar. 

Cal destacar l´excel.lent 
actuació del Txema Alabert 
que, durant gairebé una hora 
i mitja, aguanta tot el pes de 
l´obra. La seva actuació, ple-
na de registres es fon total-
ment amb el personatge in-
terpretat. Una obra gens fàcil 
de representar , plena d´iro-
nia i molt actual on se´ns 
mostra que els somnis tam-
bé es poden complir. És 
qüestió d´esperar. O no?. 

Crítica del Premi Ciutat de Terrassa de Teatre
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� St. Pere, 9. Tel. 93 788 53 76 / 93 736 14 14   
     Cinemacatalunya@terrassa.cat  
     www.terrassadigital.cat/cinema 
 

� GREEN BOOK 
     16:40 / 19:20 / 22:00 h. 
� LA MUJER DE MONTANA 
     17:00 / 19:30 / 22:15 h. 
 

CINESA 

 

�  Avda. de Can Jofresa, 85 - Terras-
sa. Parc Vallès, autopista C-18, sor-
tida Sta. Margarida. Tel. d’informa-

ció i reserves: 902 333 231. Tel. ven-
da d’entrades: 902 333 231. 
 

� CAPITANA MARVEL 
Digital 16:15 19:00 22:00 
3D 22:30 
Digital 17:15 18:00 19:30 20:00 20:45 
� ¿PODRÁS PERDONARME ALGÚN DIA? 
Digital 15:50 
� 4 LATAS  
Digital 15:50 22:25 

� 70 BINLADENS 
Digital 16:00 19:15 21:40  
� BAJO EL MISMO TECHO 
Digital 16:00 18:10 20:15 22:20 
� BOHEMIAN RHAPSODY 
Digital 15:40 18:55 21:35 

� CÓMO ENTRENAR A TU DRAGÓN 3 
Català 18:15 
Digital 17:00 17:55 19:15 19:45  

� CORGI, LAS MASCOTAS DE LA REINA 
Digital 17:40 
� CREED II LA LEYENDA DE ROCKY  
Digital 18:30 20:25 
� DESTROYER. UNA MUJER HERIDA 
Digital 16:40 21:45 
� FEEDBACK 
Digital 15:45 
� FELIZ DIA DE TU MUERTE 2 
Digital 20:20 22:30 
� GLASS (CRISTAL) 
Digital 16:35 22:15 
� GREEN BOOK 
Digital 16:00 19:10 22:10 
� HÁBLAME DE TI 
Digital 16:30 18:50 21:50 
� LA LEGO PELÍCULA 2 
Digital 18:15 
� MULA 
Digital 16:00 18:45 20:00 21:30  

� PERDIENDO EL ESTE 
Digital 17:35 20:35 22:15 
� THE PRODIGY 
Digital 15:55 
� UNA CUESTIÓN DE GÉNERO 
Digital 16:40 19:10 21:40  
� VAN GOGH, A LAS PUERTAS  DE LA 

ETERNIDAD 
Digital 16:00  
 

TEATRE 

 

� 

. Sala Crespi, Ca-
sal de Sant Pere, 59. Diumenge, 17 
de març a les 6 de la tarda “ANI-
MALS DE COMPANYIA?” de Estel 
Solé. Per Casal Corpus Grup de Tea-
tre Barcelona. 

� FemSala – Amics de les Arts i Joven-
tuts Musicals – Concert: A L’OPERA 
COM A CASA, amb el Quartet 4 vents.. 
Diumenge 17 de març a les 18:00h. Info 
a ww.amicsdelesarts-jjmm.cat o al 
93.785.92.31. Entrades a : www.entrapo-
lis.com C/ Teatre 2 - Terrassa  

 
� TEATRE: L’Associació Companyia 

de Teatre 34 Passes, reposa, degut 
a l’èxit obtingut en la seva estrena, 
“El mercader de Venècia”, de William 

Shakespeare. Els dies 16 i 17 de març 
de 2019 (Dis.21.30h, Diu. 18.00h). A 
la Sala XAVI SALLENT, C/ PERE FIZES, 
25, de Terrassa. Informació i venda de 
localitats: 620 526 339 - 639 426 324 
- 659 418 360 (Reserves telefòni-
ques i per Whatsapp). www.34pas-
ses.com - info@34passes.com
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