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de pols, és inevitable quan tens
130 persones passant per l’esce
nari, però hi hamolta diferència
amb la sorra normal”, apunta
Sagrera.
El departament de seguretat i

prevenció de riscos del teatre
assaja els moviments i disposa
lesmesures necessàries addicio
nals a les que ja té el teatre en
detenció d’incendis i extinció,
que en el cas del GranTeatre del
Liceu ja són exagerades a causa
del seu historial. Es destaquen
dos bombers a banda i banda de
l’escenari equipats amb extin
tors i es garanteix que tots els
materials que envolten el foc si
guin ignífugs, ja siguin teles, fus
tes, etcètera.

Amés, tambéhi ha el tallafocs
i lògicament el sistema de dutxa
a pressió connectat a dipòsits
acumuladors d’aigua que en cas
d’emergència els alimenten. “Hi
ha tot un protocol per poder fer
foc en escena i moltes maneres
de ferho. El que és clar és que
allò de la tela de seda amb el fo
cus apuntant és desastrós”, con
clou Sagrera. Efectivament, no
ens ho empassem.!

Rock i rumba rimen amb erra

N
o sembla que els ger
mansMuñozapliquin
la màxima lampedu
siana que han de pas

sar moltes coses perquè en el
fons res no canviï. Almenys en
aquesta fornida nova entrega so
nora, on han acabat per materia
litzar un anhel que han anat
plasmant progressivament als
seus discos. Els germans de Cor
nellà són els primers a reconèi
xer que el seu fort és la rumba,
però també el rock, i d’aixòn’han
anat donant mostres evidents al
llarg d’aquests tres lustres. Tam
bé és veritat quequanpugen aun
escenari el seu marge de versati
litat no és gaire ampli, basculant
entre el format de rítmic duo
acústic o com a grup en clau
rumbapop, d’iguals efectes ad
dictius.
Amb laRumbaa lo desconocido

(títol imaginatiu, sens dubte)
l’èmfasi pel pols essencial del
rock és nítid i determinant. Als
Muñoz els agrada el rock espa
nyol llenguallarg i de tralla elèc
tricoguitarrera, i aquí exploten
amb ganes aquesta vena, en bona
mesura gràcies a la participació a
la producció i a les mescles de
Rafa Sardina i Cheche Alara. Per
no parlar de la col∙laboració gai
rebé sempre gloriosa d’Antonio
García de Diego. Aquesta decan
tació elèctrica, afortunadament,
no parteix el disc en dos, enfron
tantse als temes rumbers més
convencionals, sinó que manté
una unitat que esdevé la princi
pal virtut. I encara que potser lí
ricament no té la frescor de Tu
calorro, La raja de tu falda o El
del medio de Los Chichos, la ma
duresa és un grau que es valora. I
en ells encara més.

Esteban Linés
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RUMBA A LO DESCONOCIDO
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RATHER THAT LOCK

POP-BLUES/""

SONY

!Al seu primer àl
bum des del 2006
l’antic membre de
Pink Floyd confecci
ona una obra on
brilla com a inconfu
sible i fi guitarrista.
Ho fa en temes sense
especial personalitat,
sense cap nexe
d’unió entre ells i
amb una evident
falta de geni.

""""" obra mestra /"""" excel·lent /"""molt bé /"" bo /" en fi... / ! oblidableCRÍT ICA DE MÚSICA

JuliaHolter

HAVEYOUINMYWILDERNESS

POP/""""

DOMINO

!Lanovaentregadel
quintetbarceloní, i
primeraperaBank
robber, confirma la
seva indiscutible
qualitat.Quedapatent
amésque labandaés
ungrup, liderataixòsí
perun inspiratJordi
Lanuza,queaquí
optenperunaviamés
directa iunamica
menysèpica.

El Liceu reforça la seguretat en les funcions de ‘Nabucco’,
en què una torxa fa cremar l’escenari

Foccontrolat

ÀLEX GARCIA

Muntatge dels decorats de la sorra que camufla la instal∙lació de bombones de propà

!Enunesplèndid
àlbumpocconvencio
nal, les sevescomposi
cionsartiesdelpassat
deixenespai a senyes
d’identitat reconeixi
blementpop(Seacalls
me home), tot ique la
seva tendènciaa l’en
farfegament aparegui
enalgunesocasions
(Lucette strandedon
the island).

Inspira

GRETA

ROCK/"""

BANKROBBER

MARICEL CHAVARRÍA
Barcelona

V
eure cremar un foc a
l’escenari del Gran
Teatre és una cosa
que continua alterant

la pau dels cors liceistes. No és
que des de la seva reobertura el
1999 el Liceu no hagi inclòs
aquest element de la naturalesa
en els seus muntatges: ha estat
present, sense anar més lluny,
en la Tetralogia de Wagner, i
també en la russa Kitesh. En
aquests casos s’ha creat a partir
d’un gel, una pasta que s’encén i
es consumeix.

Però en el del Nabucco de
Verdi que s’acaba d’estrenar,
l’ús de propà introdueix una es
pectacularitat més gran i resulta
més alarmant per l’efecte que
causa que la protagonista, torxa
en mà, cali foc al lloc, per dirho
així. En què consisteix aquesta
part combustible de l’esceno
grafia?
“Molt senzill; és com un gran

distribuïdor de flama connectat
per tubs a bombones de propà.
En realitat ja té flama quan el

personatge d’Abigaille s’acosta
amb la torxa: el que fem llavors
és apujar el gas”, explica el di
rector tècnic del Liceu, Xavier
Sagrera. Es tracta d’un equipa
ment certificat que el coliseu lí
ric barceloní ha llogat al Covent
Garden de Londres, el teatre en
carregat de construir l’esceno
grafia d’aquesta coproducció.
“Destinem una persona d’efec
tes especials del teatre a cuidar
se només d’això perquè sens
dubte no és una cosa trivial, fer
un foc, però al teatrehadepoder
succeir de tot, ha de poder ne
var, ploure... i haverhi foc”.
Aquest distribuïdor de flama

és una estructura sencera camu
flada per la sorra que presideix
l’escena en el muntatge de Da
nieleAbbado i que els tècnics in
trodueixen a l’escenari en un
canvi d’escena ràpid. En tresmi
nuts netegen la sorra, obren una
trapa i treuen les conduccions.
Una sorra que, per cert, noho és.
“La sorra és nefasta per als can
tants, aixeca molta pols, de ma
nera que ha estat substituïda per
perles minúscules de porce
llana. Sí que aixequen una mica

ÀLEX GARCIA

El personatge d’Abigaille amb la torxa a lamà després de calar foc a la sorra

TEATRE NACIONAL
DE CATALUNYA

#TNCsompúblics

2015 — 2016

MOLTSOROLL
PERNORES
—William Shakespeare
El granmusical de la temporada

15/10/15 — 29/11/15

Direcció Àngel Llàcer / Direcció musical Manu Guix

Patrocinador Protectors Mitjà col·laborador


