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La sexi Danielle deNiese en el paper de Poppea, en una escena amb l’estel·lar SarahConnolly (Agripina)

Barcelona

Gruberova, la diva del Liceu

MANÉ ESPINOSA

Maricel Chavarría

Agripina té un objectiu: vol que el
seu fill Neró succeeixi l’empera-
dor Claudi al tron i utilitza les arts
més sofisticades per aconseguir-
ho. Desacredita el general Ottone;
el fa rivalitzar amb Claudi per
l’amor de Poppea; a ella la mani-
pula i la converteix en una descre-
guda de l’amor i, finalment, des-
prés demil revenges entre els per-
sonatges, qui surt guanyant és
ella. Una perversa lliçó de política
domèstica en clau de vodevil.
El brillant llibret de Vincenzo

Grimani amb la vivaç música de
GeorgFriedrichHändel i la cohe-
rent posada en escena de David
McVicar, que converteix el dra-
ma històric en quelcom plausible
al segle XXI, va aconseguir que
les quatre hores d’òpera escenifi-
cada ambquè per fi emprenia ofi-
cialment la temporada el Gran
Teatre del Liceu, passessin vo-
lant. La gent va mantenir el som-
riure als llavis i per uns instants
van semblar irreals la depressió
econòmica, les retallades pressu-
postàries i la falta d’interès –o
d’esforç– dels polítics, que ahir,
malgrat les circumstàncies que
viu la principal institució cultu-
ral de Catalunya, van seguir en la
línia d’excusar-se o directament
d’anunciar que no hi anirien.
No van acudir a la funció inau-

gural ni el president Artur Mas,
que cansat pel viatge a Israel va
enviar-hi la seva dona, Elena Ra-
kosnik; ni el secretari de Cultura,
José María Lassalle, pare recent;
ni, òbviament, elministre José Ig-
nacioWert, una presència que ga-
ranteix en actes públics xiulets i
esvalot... ni tampoc l’alcalde
Trias, que no va esgrimir raons.
A la llotja presidencial hi ha-

via, malgrat tot, una nodrida re-
presentació: la presidenta del Par-
lament, Núria deGispert; els con-
sellers Ferran Mascarell i Santi
Vila; el president de la Diputació,
Salvador Esteve, i la regidora de
Dona i Drets Civils de Barcelona,
Francina Vila. La delegada del
Govern, d’altra banda, va enviar
el seu segon, Emilio Ablanedo.
De manera que la d’ahir va ser

una funció del poble i per al
poble. Mai més ben dit, perquè el
Liceu va democratitzar per una
vegada la copa de celebració final
–gentilesa de Sumarroca i
Freixenet– i va decidir convidar a
cava les 2.300 persones que om-

plien de gom a gom la sala i que
es van aixecar més eufòriques
que adolorides de les butaques
vuitcentistes. Potser perquè mai
no és sobrer rebre classes d’astú-
cia política i relacions de poder.
La funció certament va tenir

bastant èxit, tot i ser òpera barro-
ca, tal com vaticinava JoanMata-
bosch. El director artístic (ja per
poc temps) ho acostuma a dir des-
prés de veure els assajos: “L’obra
està molt bé”. Però aquesta vega-
da l’encertava a gust de la majo-
ria. L’Agrippina de Händel, que
la gent va poder seguir també
amb el llibret, ja que el Gran Tea-
tre l’ha editat perquè és la prime-

ra vegada que la representa, pot-
ser no té gaires fragments excel-
sos d’àries, però els 48 moments
musicals que es despleguen al
llarg de 60 escenes són plens de
sorpreses i mantenen prou viva
l’atenció del públic.
La versió de David McVicar

–autor de la dramatúrgia de la
Manon de Massenet que es va
veure en el Liceu el 2007– conser-
va els atractius originals de l’obra
però amb una coherent estètica
contemporània i de situacions
que fa possible que els vuit prota-
gonistes, vestits de manera ac-
tual, es moguin amb ritme i dina-
misme, cosa que seria força en-

carcarada amb les robes amb què
es representava a la Venècia del
segle XVIII. McVicar actualitza
també la frivolitat social deca-
dent que inclou l’obra. Per exem-
ple, amb la gestualitat i l’actitud.
Com en l’escena en què Agripina
i Poppea descobreixen que por-
ten el mateix model exclusiu. O
quan Neró (versàtil i aplaudida
Malena Ernman) es permetmou-
re’s com Michael Jackson i esni-
far una ratlla de cocaïna abans de
començar una ària molto vivace.

El decorat de John MacFar-
lane s’escapa també de l’anècdo-
ta històrica i queda en el terreny
simbòlic, amb una nua escala gi-
ratòria, daurada, que culmina en
un tron imperial,metàfora de l’es-
calada de poder que atreu els
grimpes.
El descobriment de la nit, amb

permís de la magnífica però més
convencional Sarah Connolly,
molt ovacionada, va ser la sopra-
no nord-americana d’origen aus-
tralià Danielle de Niese, apassio-
nada actriu. I molt sexi.
Completaven el repartiment

un apreciat David Daniels (Ot-
tone), el prodigiós baix Franz-Jo-
sef Selig (l’emperador Claudi),
Enric Martínez-Castignani com
el seu servent, Henry Wadding-
ton com Pallante i Dominique
Visse, en el paper de Narcís. El
mestreHarry Bicket va sortir visi-
blement satisfet s’aquesta nova in-
tervenció amb el cor i l’orquestra.
Tot plegat va atreure 184 mece-
nes del Liceu.c

A. BOFILL

El públic riu els gags
d’aquesta sofisticada
comèdia sobre
el poder i es rendeix
a Sarah Connolly

M. CHAVARRIA Barcelona

La gran diva del Liceu, la soprano
Edita Gruberova, que amb 66
anys encara aixeca passions amb
la coloratura entre un públic que
la segueix fidelment les últimes
dècades, torna avui al Liceu amb
un recital de lieder que inclou al-
gunes de les seves cançons favori-
tes. Com ha declarat en alguna
ocasió, quan es tracta d’escoltar
música per plaer, escull lieder, es-
pecialment els de Schubert i Ri-
chard Strauss.
Així, la cantant eslovaca du per

a l’ocasió peces no només de
Schubert i Richard Strauss, sinó
de Rakhmàninov, encara que si-
guin només tres i es presentin a la
segona part, abans dels vuit lie-
der de Strauss amb què conclou-
rà el recital. La cantant es fa acom-
panyar al piano aquest cop per
Alexander Schmalcz, un dels es-
cuders de Matthias Goerne a la
Schubertíada de Vilabertran que

debuta al coliseu líric barceloní.
Edita Gruberova, que va trepit-

jar per primera vegada l’escenari
del Liceu fa 35 anys, amb Die
Entführung aus dem Serail, ha es-
tatmolt present a Barcelona l’últi-
ma dècada. Les seves aparicions

des de la temporada 2000-2001
inclouen I puritani, Ariadne auf
Naxos, Maria Stuarda, Lucia di
Lammermoor, Lucrezia Borgia,
un Concert Mozart i l’Anna Bole-
na de Gaetano Donizetti, dirigida
escènicament pel mallorquí Rafa
Duran i musicalment per l’ucraï-
nès Andri Iurkevitx. Un paper en
el qual la diva està molt versada i
que en aquella actuació del 2011 li
va reportar força aplaudiments.
en especial –i tot i havent-se de
mesurar amb tota una Elina Ga-
rança en el paper de Jane Sey-
mour– quan va cantar l’ària Al
dolce guidami.
Aquest any 2013, a la primave-

ra, Edita Gruberova ja va actuar
al Teatre Reial amb Josep Bross.
Va ser en un altre Donizetti, Ro-
berto Devereux, tot un retroba-
ment, ja que la de Bratislava i el
barceloní són parella musical des
de fa 20 anys, quan van cantar
precisament Anna Bolena al Li-
ceu.c

ZOO

“TRICICLE-BITS”AL TEATREPOLIORAMA

RESTAURANT COLLAGE

2x1 en l’entrada al Zoo de Barcelona presentant el cupó de descompte
juntament amb la targeta de Subscriptor de La Vanguardia a les taquilles
del Zoo. Oferta vàlida fins al 15/12/13. Descarrega’t el cupó a
www.subscriptorsdelavanguardia.com

· Tastos gratis els dies 22/11/13 i 13/12/13 + regal d’una ampolla de vi del
celler Ferré i Catasús.
· 20% de descompte en la carta del restaurant Collage. Vàlid per a 2 persones
per targeta de Subscriptor. Imprescindible reservar al tel. 93 200 83 25

20% de descompte per a les funcions dels dimecres i dijous de “Tricicle -
Bits”, fins al 13/04/2014 al Teatre Poliorama de Barcelona. Màxim 2
entrades per targeta de Subscriptor. Compra d’entrades a través de
www.ticketmaster.es i taquilles del teatre.
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GRANDVALIRA

· Fins a 60 € de descompte en el Forfet Temporada i
descomptefamília*apartirdel tercerForfetTemporada
a travésdehttps://fanatics.grandvalira.com
· I a més, 4 Menús Express gratis!
Ofertes vàlides fins al 29/11/13
Consulta condicions a
www.subscriptorsdelavanguardia.com

Gratis

2x1

20Dte.

60Dte.
+ regal

+ regal

€

AVANTATGES EXCLUSIUS

Més informació i altres ofertes a
www.subscriptorsdelavanguardia.com

La vivaç ‘Agrippina’ deHändel aixeca els ànims en la inauguració oficial del Liceu;Mas, Trias i Lassalle s’ho perden

Diversió ipoderalGranTeatre
ESCENARIS

EditaGruberova torna avui al Liceu
ambcançonsdeSchubert i Strauss


