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T TE TRE

Evidentment, quan vas a la
Xina, el que esperes trobar-te
és una gran muralla, i no pas
una gran piràmide. Però a
la molt espectacularment ci-
bernètica i molt robotitzada
Xina futurista imaginada per
Franc Aleu –que després
d’anys hipnotitzant-nos amb
les seves esplèndides video-
creacions per a espectacles de
la Fura dels Baus ara passa
a la direcció–, tot està presi-
dit per una tan simbòlica com
enorme piràmide giratòria.
I, encara que no les veiem,

de piràmides d’aquestes en
tenim per tot arreu, per-
què Aleu la presenta com a
símbol d’un poder que ha
perfeccionat al màxim la
capacitat per ficar-se en la
privacitat de les persones i
utilitzar aquesta intromissió
per exercir un ferri control

social. Un poder que alhora
coneix tots els mecanismes
per atrapar-nos commosques
i potenciar en nosaltres aque-
lles addiccions –per exem-
ple, l’addició al linxament
públic– que més li convenen.
En aquestes circumstàn-

cies, la cèlebre Princesa de
Gel que protagonitza la sen-
sacional i inacabada òpera
pòstuma de Puccini no deixa
de ser, per a Aleu, una verita-
ble esclava. Què pots fer quan
amb dir no és no no n’hi ha
prou, perquè les raons d’estat
t’estan forçant a dir que sí?
Doncs inventar-te tres enig-
mes letals que li costaran el
cap a tots aquells pretendents
incapaços de desxifrar-los.

Arrauxada passió virtual
És clar que sempre hi ha
prínceps agosarats que no
es tallen ni davant la possi-
bilitat d’acabar decapitats.

RAMON OLIVER El príncep Calaf ha vist Tu-
randot posant-se unes ulleres
virtuals com les que podeu
trobar ara a L’illa Diago-
nal si voleu recórrer l’esce-
nografia d’aquest especta-
cle abans d’anar al Liceu. I,
des del mateix moment que
ha vist Turandot, ha decidit
que la princesa serà seva sí
o sí. Poc importa que la inte-
ressada hagi fet palès el desig
de no casar-se. El cert és que,
des que l’òpera es va estre-
nar, l’any 1926, Calaf gairebé
sempre s’ha presentat com
l’enamorat irreductible capaç
de trencar el gel emocional

NADA ES IMPOSIBLE

Efectivament: per a un mag tan

carismàtic com El Mago Pop

no hi ha res impossible. Ni tan

sols adquirir la propietat d’un

dels espais escènics més grans

i emblemàtics de què disposa

Barcelona –el Victòria– per tal de

convertir-lo en la seu permanent

(tot i que no exclusiva) d’aquesta

màgia seva. Una màgia que de

manera presencial o virtual (via

DMAX) s’ha passejat fins ara per

150 països diferents i va deixar

bocabadat el mateix Stephen

Hawkings. Al Paral·lel estan

començant a passar coses molt

il·lusòries! TEATRE VICTÒRIA. DATA:

FINS AL 22/12. HORARI: DE DC. A DV.,

20.30H; DS., 17.30 I 21H; DG., 12 I

17.30H. PREU: 13,75-53,50€.

• Teatrevictoria.com

HARLEKING

La Commedia dell’Arte es treu la

màscara. A la renovada reinter-

pretació d’aquesta forma de fer

teatre que ens presenten Ginevra

Panzetti i Enrico Ticconi no li calen

màscares per explorar amb una

coreogràfica gestualitat (la ma-

teixa que s’ha passejat amb èxit

pels escenaris internacionals més

diversos) els rostres endimoniats

d’aquest servidor entremaliat de

dos amos conegut com a ‘Arlequí’.

Ficat en els cossos del tàndem, el

personatge mostra les contradic-

cions a les quals el pot conduir

la seva dualitat i agafa sovint la

forma d’un dibuix decoratiu que

es va esvaint a la paret. SALA

HIROSHIMA. DATA: 4 I 5 D’OCTUBRE.

HORARI: 20.30H. PREU: 16-20€.

• Hiroshima.cat

+ estrenes

El robòtic
desglaç de la
princesa de gel

‘Harlekinggg’ es renova. FOTO: E. SPEZZA

Calaf (Jorge de León) està disposat a jugar-se la vida intentant respondre els enigmes que li planteja Turandot (Iréne Theorin). FOTO: CATERINA BARJAU

Voleu sabermés coses d’aquesta

òpera? Seguiu les instruccions que
detallem al sumari!

de Turandot i fer-li conèixer
els plaers de l’amor. Doncs no:
Aleu té molt clar que Calaf no
és res més que un assetjador
disposat fins i tot a jugar-se el
coll per tal de forçar la volun-
tat de la princesa.
Ara fa vint anys,Núria

Espert va originar polè-
mica inaugurant el recons-
truït Liceu amb una versió de
l’obra en la qual condemnava a
mort Turandot i la privava del
final feliç de l’original. Doncs
tambéAleu ens sorprendrà
ara, quan arribi l’última es-
cena d’unmuntatge que pro-
met deixar-nos al·lucinats.

EL LICEU OBRE TEMPORADA I CELEBRA ANIVERSARI CONVERTINT LA TURANDOT DE PUCCINI

EN UNA ACLAPARADORA EXHIBICIÓ DE PODER HIGH-TECH CREADA PER FRANC ALEU

TURANDOT

DE GIACOMO PUCCINI. LLIBRET: ADAMI I SIMONI. DIR. MUSICAL: JOSEP PONS. DIR.

D’ESCENA: FRANC ALEU. INT.: IRÉNE THEORIN, JORGE DE LEÓN, CHRIS MERRITT.

GRAN TEATRE DEL LICEU. LA RAMBLA, 51. METRO: LICEU (L3). TEL.: 934 959 900.

DATA: DEL 7 AL 25/10. HORARI: 20H; DG. 13/10, 17H; DG. 20/10, 18H. PREU: 15-

290€. 15% DE DTE. Entradasdevanguardia.com
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