
  

  

Una trepidant ‘Agrippina’
CRÒNICA La vodevilesca versió de McVicar conquista el Liceu

CÉSAR LÓPEZ ROSELL
BARCELONA

Agripina és una harpia que fa servir 
tota la seva capacitat manipuladora 
per aconseguir que el seu fill, Neró, 
accedeixi al tron succeint el seu ac-
tual marit, l’emperador Claudi. Una 
glamurosa i refinada Sarah Conno-
lly (dominadora de l’escena i el cant) 
apareix amb un minivestit negre i 
talons d’agulla. Un personatge com 
els de Dallas o Dinastía per encapçalar 
aquesta sàtira sobre la corrupció del 
poder i la frivolitat social. A l’altre 
extrem, rivalitzant en la pugna per 
arribar a dalt de tot, hi ha la sensual 
i encisadora Poppea (enlluernadora 

Danielle de Niese) que utilitza les se-
ves armes de dona per seduir els as-
pirants a la poltrona.
 Al voltant d’aquestes dues dames 
gira Agrippina, de Händel, que ha ar-
ribat per primera vegada al Liceu 
per conquistar el públic amb la se-
va versió moderna i vodevilesca. Cal 
rendir-se a l’evidència. Només amb 
posades d’escena tan teatrals com 
la que proposa David McVicar, lli-
gada a una partitura amb un excel-
lent tractament musical de Harry 
Bickett, és factible avui construir 
un espectacle pròxim a un musical 
de Broadway que faci digeribles les 
gairebé quatre hores de barroc, amb 

àries i recitatius que es farien eterns 
amb un muntatge més convencio-
nal.
  El ritme trepidant i la successió 
de gags mantenen l’atenció i el som-
riure de l’espectador. Hi va haver re-
iterats aplaudiments per a l’exhi-
bició de les coloratures dels intèr-
prets, però també per a l’enginy de 
les coreografies i els recursos còmics 
dels cantants sotmesos a un minu-
ciós treball en què fins i tot l’últim 
gest està calculat. 
 Quan s’alça el teló, amb la imat-
ge d’una lloba alletant Ròmul i Rem 
i apareixen assetjats sobre les seves 
tombes els protagonistes de l’obra  

–imatge que es repeteix al final–, res 
fa pensar en el culebró que es desen-
voluparà sobre l’escenari. Una espec-
tacular escala mòbil amb què s’arri-
ba fins al tron, metàfora de l’escala-
da cap al poder, presideix un espai 
molt ben il·luminat.
 Magnífic l’ambient del bar de co-
pes, amb una Poppea embriagada 
a la barra, el número del piano bar 
amb un clau i frenètics ballarins i 
caracteritzacions com la del cocaï-
nòman Neró (recreat per una  justa-
ment aclamada Malena Ernmann) 
que tan aviat va vestida com un roc-
ker-punk com amb esmòquing, la 
del manejable Claudi (magnífic 
Franz-Josep Zelig) amb tern d’exe-
cutiu o xandall per jugar a golf o la 
d’un Ottone (David Daniels, contra-
tenor), com a oficial de marina.
 Molts atractius per disfrutar 
d’una gran inauguració de la tem-
porada d’òpera del Liceu després del 
fiasco dels concerts per commemo-
rar el bicentenari de Verdi. H33 De Niese (davant) i Connolly.
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Assaborint el llegat 
de la rumba
3Un llibre reuneix centenars de portades de discos del 
gènere localitzats en mercats i botigues de segona mà

NANDO CRUZ
BARCELONA

E
l desinterès del melòman 
espanyol per la rumba cau-
sa estupor més enllà de les 
nostres fronteres. Als col-

leccionistes estrangers no els cap al 
cap que per aquests mons s’estiguin 
pagant fortunes per vinils d’afro-
beat nigerià, cúmbia colombiana, 
psicodèlia turca i rocksteady 
jamaicà mentre singles de rumba 
dels anys 60 crien pols a un euro i 
mig als nostres mercats. És part de 
la nostra història. És potser el gène-
re més vibrant i més explosiu que 
hagi donat la música espanyola. Pe-
rò encara que parlem de gravacions 
de fa tot just mig segle, ja és un lle-
gat en perill d’extinció.
 El dissenyador barceloní Txar-
ly Brown, apassionat convers a la fe 
rumbera, és des de fa una dècada un 
dels seus activistes més bel·ligerants 

i vehements. Presideix l’associació 
Foment de la Rumba Catalana (For-
cat), que ahir celebrava a Barcelona 
una nova edició de la seva anual Di-
ada de la Rumba, i després d’anys de 
col·leccionisme compulsiu acaba 
de publicar Achilibook. Biografía gráfi-

 Tots tenim unes mínimes noci-
ons de rumba: Peret, El Pescaílla, La 
Terremoto, Los Amaya, Los Chun-
guitos... Ja, ja, però, ¿havíeu vist edi-
cions poloneses o belgues de singles 
de Peret? ¿Sabíeu que a més d’El Pes-
caílla també va existir el Sardine-
ta? ¿I que La Terremoto va actuar 
en l’Ed Sullivan Show de la televisió 
nord-americana? ¿I que Los Amaya 
van gravar versions rumberes d’En-
nio Morricone? ¿I que a més de Los 
Chunguitos hi havia Los Golfos, Los 
Chorbos, Los Troncos i els Kiyo’s?
 Achilibook no és un llibre de text, 
però fullejar-lo permet submergir-
se a l’instant en un món tan prò-
xim com desconegut. Perquè si la 
rumba entra a la primera per l’oï-
da, també entra com un llamp per 
la vista. ¡Quines portades! Sempre 
a tot color, van recórrer a les llu-
nes i els volants d’elles i a les pati-
lles d’ells; de fotografies en els de-

UNA JORNADA DEDICADA A L’ESTIL 

El col·leccionista 
Txarly Brown denuncia 
l’abandonament d’un 
dels estils més fèrtils  
i genuïns del país

ca de la rumba en España 1961-1995, un 
llibre amb centenars i centenars de 
portades de singles i elapés. El buit 
documental que pateix la rumba el 
converteix automàticament en la 
primera enciclopèdia del gènere.


