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L’ESCANDALL

Liceu. Sens dubte l’esdeveniment de
L’escandall d’aquesta setmana és el
del recital que oferí la Gruberova
acompanyada al piano per Alexan-
der Schmalcz al Gran Teatre del Li-
ceu diumenge passat. Tampoc no cal
dir que encara que programat a les
cinc de la tarda de diumenge, el tem-
ple de les Rambles estava ple de gom
a gom amb el rum-rum per la part al-
ta de les grans ocasions. És un ambi-
ent especial, d’expectació. No és el
sentir parlar en societat, les salutaci-
ons protocol·làries habituals o el dei-
xar-se veure de costum. La raó: Edi-
ta Gruberova i el seu retorn i proba-
ble acomiadament amb un recital de
màxim nivell. Quan va aparèixer so-
bre l’escenari, la varen aplaudir fins
que ella va dir prou, perquè per ven-
tura no hi hauria hagut temps perquè
cantés. Al final del recital es va deixar
estimar una miqueta més i amb qua-
tre bis entremig es va deixar fer
mamballetes mitja hora llarga. Així
i tot val a dir que esperava més, no
massa més, del públic, perquè l’he
vist altres vegades més a punt de per-
dre el control que la nit de diumen-
ge amb el seu fervor a la diva. La dar-
rera diva? En qualsevol cas, un reci-
tal no gaire espectacular sobre el pa-
per i molt manco rebuscat, no gaire
venedor de les possibilitats belcan-
tistes que ha exhibit la Gruberova al
llarg de la seva carrera, de qui no vull
oblidar l’Anna Bolena de Donizetti
que va dirigir Rafel Duran amb Ra-
fel Lladó al mateix Liceu. Deia, ple a
rebentar, i amb ganes que la Grube-
rova iniciés el recital, amb la prime-
ra part dedicada a Schubert, suau,
delicat i “ella” fruint del caire inti-
mista de les cançons, quedaria millor
escriure lieder, que va triar per a
aquesta primera part, on destacà
Nacht und Träume. Una mica per es-
calfar l’ambient amb exhibició de
tècnica i control. La segona l’inicià
amb tres Rakhmàninov que ja varen
fer pujar els decibels, els brava i tot el
que quedava per arribar. La tècnica
donà pas a la passió. D’alguna mane-
ra a la Gruberova li canvià fins i tot
el gest. A partir de No em cantis be-
lla meva del rus finat als Estats Units

“Edita, tu sola sei la regina”

s’havia donat el tret de sortida de ve-
ritat. Era impossible la contenció al
pati de butaques, a les llotges i sobre-
tot al paraíso. Amb Richard Strauss,
de qui interpretà vuit cançons sobre
el programa, l’exhibició era a consci-
ència. I d’Strauss va ser el primer bis,
Ständchen. D’Eva de’ll Aqua va ser el
segon, Villanell, i aquí sí que mostrà
que encara ara per la part dels aguts
té poca competència, o la versatilitat
de la seva veu, capaç de la millor pin-
zellada en qualsevol ‘color’. Conti-
nuà amb ‘Ombre légère’de Dinora de
Meybeer, per acabar amb el públic
rendit, encara que l’hi tengués abans
de començar. Díficil esbrinar quants
cops va haver de sortir a saludar el
fervor que li dispensava el Liceu. Un
altre regal, ‘Oh luce di questa anima’
de Linda de Chamounix. I un altre
cop fins que ella va dir prou sota una
pancarta que havien obert des de la
llotja més propera a l’escenari on es
podia llegir “Edita, tu sola sei la re-
gina”.

Liceu. Al dia següent, Agrippina, la
darrera òpera italiana de Häendel,
que va guanyant any rere any repre-

sentacions arreu del món. Quina
manera de contemporitzar per part
de David McVicar una història in-
temporal que hem d’agrair al carde-
nal Vincenzo Grimani. Intemporal
i molt teatral, àries curtes i molts re-
citatius. Uns cantants que dominen
l’escenari no tan sols amb les seves
veus són els personatges que inter-
preten, sobretot Sarah Connolly,
una Agrippina memorable i segura-
ment inoblidable en els dos ves-
sants, clavant el personatge, factor
fonamental pel que fa a la credibi-
litat de la història de com Neró
aconseguí el llorer imperial, perso-
natge que interpretà la també
mezzosoprano Malena Ernman una
mica sobreactuada, compensant
amb la veu. Claudio, un immens i
conegut pel Liceu Franz-Josef Selig
o una eficient Danielle de Niese com
Poppea. Tots sota la batuta d’un im-
pecable Harry Bicket i una trentena
de músics de l’Orquestra Simfònica
del Gran Teatre del Liceu, millor
que mai, entre els quals destacà
Jory Vinikour al clavicèmbal. Tot
plegat, perquè aquesta versió
d’Agrippina és un tot plegat, un co-
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La interpretació que Sarah Connolly va fer d’Agrippina, la darrera òpera italiana de Häendel, va ser memorable i segurament
inoblidable, ja que la protagonista va clavar el personatge.

‘Agrippina’
Ha posat el
llistó molt
amunt per a la
resta de la
programació

mençament de temporada que ha
posat el llistó molt amunt per a la
resta de la programació.

Manacor. Albert Triola i Rubèn de
Eguia dirigits per Guillem Clua pro-
tagonitzaren a Manacor Smiley, una
comèdia romàntica molt divertida,
bon ritme, àgil i sense més pretensi-
ons que el que aconsegueix, sense
cap tipus de metafísica, però amb dos
joves actors que no deixen de brillar
en cap moment de la funció. Tampoc
no deixaren de brillar Lluís Soler i
Xavier Ripoll, superbs a Cosmètica de
l’enemic, basada en la novel·la
d’Amélie Nothomb dirigida per
Magda Puyo. Un noranta per cent
fantàstica, els personatges, la situa-
ció; però una mala resolució, subrat-
llada un cop i un altre s’endú la mà-
gia d’una bufada.

Teatre del Mar. Si no ens paguen, no
paguem!, de Dario Fo, poc més o
menys. Deia Hitchcock que d’un se-
guit de tòpics pot sortir una peça
molt original. Es va oblidar d’afegir,
“no sempre”. I una pregunta, per què
criden tant?


