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Les coses
conegudes

CRÍT ICA DE MÚSICA CLÀSSICA

MARICEL CHAVARRÍA
Barcelona

S
erà sens dubte de les estre-
nes oficials del Gran Teatre
ambmenys funcions progra-
mades: mitja dotzena (de
dissabte vinent al 29 de no-

vembre), com correspon en qualsevol
cas a una òpera barroca. Les circums-
tàncies de crisi i l’ERO de setembre
han volgut que les coses fossin així.
Agrippina, aquest Händel de joventut
(la va compondre amb 24 anys), la se-
va primera gran obramestra que es re-
presenta per primer cop al Liceu, en
una coproducció de 1999 del teatre de
laMonnaie i el de Champs Elysées, as-
sumeix la responsabilitat de ser a més
la primera òpera escenificada de la
temporada, després de la cancel·lació
de Rigoletto i La battaglia di Legnano,
òperes totes dues amb què es pretenia
celebrar l’any Verdi com cal. Lamenta-
cions a part, aquest muntatge d’Agrip-
pina protagonitzat per la mezzo brità-
nica Sarah Connolly i amb posada en
escena de DavidMcVicar –qui a l’inici

del projecte va treballar amb René Ja-
cobs en la configuració musical– pro-
met servir aquesta magna partitura
(aquí dirigida pel mestre Harry Bic-
ket) en clau de comèdia polític sexual
molt contemporània.
“Händel mai no va treballar per a la

cort, va aprendre component peces po-
pulars i havien de ser rendibles –apun-

ta McVicar–. De manera que Agrippi-
na és una obra adaptada als gustos ve-
necians de l’època, un conte cínic, vi-
brant, escabrós... amb extraordinari lli-
bret del cardenal Vincenzo Grimani
que satiritza la cort romana de l’època.
Per això ens vam plantejar portar-lo a
la modernitat, no traslladant l’acció a
avui dia, sinó demanant-li el públic

que s’imagini que l’imperi romà enca-
ra continua”.
Tenint en compte, a més, que al se-

gle XVIII actors i cantants vestien
gairebé com el públic, McVicar es va
plantejar que els personatges –Agrippi-
na (Sarah Connolly), Poppea (Danielle
de Niese, que debuta al Liceu), Clau-
dio (Franz-Josef Selig), Ottone (David
Daniels)...– vestissin de forma actual:
la intel·ligent i manipuladora Agrippi-
na, per exemple, llueix Balenciaga per
assistir a un consell d’administració i
quimono per rebre un amant... Són 60
escenes i 48 números musicals tan vi-
brants com breus, que es presenten en
una versió dinàmica i amb un decorat
que situa l’espectador en un espai sim-
bòlic de la lluita pel poder.

I en qui es va inspirar Connolly per
interpretar la pèrfida Agrippina? “La
inspiració ve de la mateixa música, del
caràcter staccato, però sent un paper
tan oposat a mi –diu la mezzo– em vaig
trobar reflectida en l’Anjelica Huston
de La maledicció de les bruixes, per la
confiança en simateixa, el sentit de l’hu-
mor, la sexualitat, la intel·ligència...”c

E n el fons de Ràdio Barcelona
de la Biblioteca de Catalunya
hi ha una entrevista amb Oriol
Regàs del programa Impactes,

de l’any 1981. Regàs hi explica –i fa un
cert efecte sentir-li explicar en lloc de
llegir-ho en una revista o en unesmemò-
ries– la gran decepció que va tenir quan,
en una crisi de creixement del grup Bo-
caccio, va fer entrar uns nous inversors
que van decidir que s’havien de centrar
en el negoci de les discoteques. Regàs ha-
via volgut crear, al voltant del local del
carrer Muntaner, una empresa pop que
organitzés concerts, produís discos i
pel·lícules, es dediqués al disseny i que
tingués una botiga per vendre els seus
gadgets (que va existir una temporada i
es deia Brm), quemuntés viatges, que pa-
trocinés pilots de cotxes i motos de les
24 hores de Montjuïc, i que tingués una
revista d’actualitat, seguint el model de
Hugh Hefner a Playboy. Aleshores ve-
nen els socis i li diuen: “Deixem-nos es-
tar de discos i pel·lícules: dediquem-nos
a les discoteques, que és el que dóna di-
ners”. Jo el vaig tractar molt poc, Oriol
Regàs, i sempre em va fer una sensació
de tristesa. I ara, sentint aquesta cinta de
Ràdio Barcelona, penso que potser ja li
venia d’aquest “deixa’t estar”.
Que és lamanera comhan acabatmol-

tes de les bones idees que han sorgit en
aquest país i molts projectes que es van
posar en marxa als anys seixanta. “Dei-
xem-nos estar de traduccions de no-
vel·la estrangera i dediquem-nos als lli-
bres per a l’ensenyament”, “deixem-nos
estar de novel·les complicades i fem lli-
bres que entengui tothom”, “deixem-
nos estar de revistes de disseny i fem
d’arquitectes”. Deixem-nos estar de fes-
tivals, d’exposicions, de botigues, demu-
seus, sempre en funció d’un gran negoci
que no se sap mai com s’acabarà.
Una de les aventures fracassades

d’Oriol Regàs va ser la revista Bocaccio,

que volia ser el Playboy d’aquí. S’editava
a començaments dels anys setanta, en
una època en què no es podia ensenyar
pit i cuixa. Jo en tinc un volum relligat
que em va regalar Ramon Torrente, el
qual, de ben jovenet, la compaginava.
Quan es va morir Oriol Maspons, que en
va ser una de les figures, hi vaig donar un
cop d’ull. Vaig trobar un reportatge es-
pectacular, al tramvia blau, amb tresmo-
dels precioses, en banyadors i bikinis, lli-
sos o estampats, que canvien d’una foto a
l’altra. En una de les imatges, per fer bul-
to, hi surt Xavier Miserachs amb un nen
rosset. Al passadís o en un seient del
tramvia, hi ha un cabàs amb bledes, i as-
segut al seu costat, fent veure que llegeix
el Tele/eXprés, un senyor amb boina i un
mocador de fer farcells. Mentre ho pre-
paraven, devien riure com bojos. Quan
es va morir Maspons, potser algú devia
pensar a publicar alguna de les seves fo-
tos gamberres, que en va fermoltes, i pot-
ser algú altre devia dir: “Deixa’t estar, po-
sa’n una de les que coneix tothom”. I
mentrestant, a França, Frédéric Beigbe-
der acaba de ressuscitar la revista Lui,
amb aquelles portades meravelloses.

DavidMcVicar, Danielle deNiese, JohnMacfarlane, SarahConnolly, DavidDaniels i el directormusical, HarryBicket

El Liceu al Palau

Intérpretes: Orquestra Simfònica del
Liceu. Director: Josep Pons
Lloc i data: Petit Palau (10/XI/2013)
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Cinc dies després del concert a L’Audi-
tori, l’Orquestra Simfònica del Gran
Teatre del Liceu s’ha desplaçat fins al
Petit Palau, en un format cambrístic i
amb una part de la seva secció de
vents. Un format capaç de demostrar
que la formació del teatre de la Ram-

bla compta amb bons elements. I que,
motivats amb un treball que en poten-
ciï la vàlua intrínseca a través d’un re-
pertori alternatiu al natural de l’or-
questra (és a dir, l’òpera), poden eri-
gir-se en una alternativamés al panora-
mamusical del país. Aquest és part del
projecte de Josep Pons, saludat amb
aprovació unànime per part del nostre
sectormusical, tot i que la crisi interna
que viu el Liceu en fa perillar la viabili-
tat. Seria una veritable desgràcia, per-
què el director de Puig-reig sap el que
es fa i té les coses més que clares.
La tarda de diumenge ens va perme-

tre redescobrir dues cares de la matei-

xa moneda: les serenates op. 44 de
Dvorák i la KV 361 deMozart, conegu-
da com aGran Partita. Pons va plante-
jar una lectura desenfadada però acu-
rada en els detalls, potsermés percepti-
bles en la peça mozartiana més que no
pas en un Dvorák de moviments rà-
pids lleugerament desdibuixats. Va
ser en el segon trio del segon minuet
de la Gran Partita, o en els dos temes
amb variacions de la mateixa obra on
la transparència i la gràcia mozartia-
nes van revelar unamolt notable lectu-
ra de la que és una de les millors pàgi-
nes cambrístiques de la història musi-
cal. Les ocasionals pífies (ni abundants
ni greus) van ser fruit del cansament i
d’alguna imprecisió tècnica. Perquè el
que va imperar en tot moment van ser
la sensibilitat i el bon gust.c
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El muntatge de David
McVicar planteja com
seria el món si encara hi
hagués imperi romà

Frédéric Beigbeder acaba
de ressuscitar la revista
‘Lui’, amb aquelles
portades meravelloses

Lamezzo Sarah Connolly inaugura oficialment la temporada del Liceu amb una
versiómolt contemporània d’aquesta cínica comèdia deHändel sobre el poder

‘Agrippina’percomençar
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