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La maduresa de la  
Fundación Tony Manero

El concert va transcórrer gairebé 
sense pausa, en una demostració 
que, tot i que treuen pocs discos 
(només un parell en l’última dèca-
da), segueixen en forma, amb un di-
recte impecable. La maquinària va 
funcionar a la perfecció, només amb 
una objecció tècnica: les veus i la 
guitarra sovint quedaven aixafades 
per l’allau de vents i percussió que 
acompanya el grup. Al públic, majo-
ritàriament femení i a l’entorn dels 
40, no li va preocupar gaire. 

Un dels grans encerts del concert 
van ser els convidats que van anar 
apareixent, que li van donar un aire 
encara més festiu i cerimonial. L’en-
trada de Sheriff i Luismi, cantants de 
Doctor Calypso, per entonar un èpic 
Born to be alive de Patrick Hernán-
dez, va fer esclatar la sala. El mateix 
va passar amb l’aparició de Koko-Je-
an Davis, la cantant de The Excite-
ments, que va arrasar com un torna-
do per cantar Paquito’s way. La core-
ografia beyoncesca de Chungo de qui-
tar també va ser immaculada. 

Els bisos van consistir en un po-
purri de hits funk: Last night a DJ 
saved my life, Raper’s delight, Su-
perfreak o Move on up. Per acabar, 
però, van tocar un tema propi (Yo 
mum’s a beach) que va deixar la gent 
amb ganes de més corda d’un dels 
nostres millors ambaixadors de la 
música negra de ball.e
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Fundación Tony Manero SALA APOLO  
77 D’ABRIL  

La gira de celebració dels 
20 anys de la Fundación 
Tony Manero va passar 
dijous per la Sala Apolo. 
Durant aquest temps, el 

grup barceloní de disco-funk ha to-
cat la glòria mainstream amb Super-
sexy girl i ha caigut també en l’oblit 
underground, però sempre ha se-
guit a la seva, muntant una festa en 
cada concert. La Fundación és ara 
un grup madur, sense més preten-
sions que la de passar-s’ho (molt) 
bé. De la mà de Lalo López, guitar-
ra del grup i el seu principal motor 
creatiu, el catàleg de cançons prò-
pies és prou ampli i suculent per 
deixar arraconades les versions 
dels 70 amb què van iniciar la seva 
carrera. El concert va començar 
amb K-Jee, de Charles Heardon, 
però després les versions pràctica-
ment van quedar reservades per als 
bisos. De seguida van sonar els seus 
temes propis, entre els quals van 
brillar a l’inici Inevitable i Tropical 
Funky President. 
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Plácido Domingo serà 
Simon Boccanegra 

2015 en la versió en concert d’I due 
Foscari, també de Verdi. “L’avantat-
ge de treballar amb Plácido Domin-
go i Leo Nucci és poder tocar un tros 
de la història de la música. És molt 
fàcil treballar amb ells perquè tenen 
una seriositat professional molt 
gran. Més enllà de l’experiència ar-
tística, el més important és la rela-
ció humana amb ells”, diu Zanetti. 

Coincidint amb la seva participa-
ció a Simon Boccanegra, Domingo 
celebrarà el 50è aniversari del seu 
debut al Liceu i serà el convidat es-
pecial al sopar que aquest organitza 
el 24 d’abril per recaptar fons per a 
la restauració de la façana. 

Una història política 
La política és l’eix conceptual del 
muntatge de José Luis Gómez de 
l’òpera de Verdi. De fet, ja ho era 
quan el compositor italià va decidir 
construir Simon Boccanegra a par-
tir de l’obra del dramaturg espanyol 
Antonio García Gutiérrez sobre un 
antic pirata que esdevé dux a la Gè-
nova del segle XIV. Tot i que en el 
conflicte dramàtic hi intervé la rela-

ció de Boccanegra amb la seva filla 
perduda Amelia i la d’aquesta amb 
un noble enemic del duc, tant el lli-
bret definitiu de l’òpera del 1881 
com la música ja reflectien el repu-
blicanisme de Verdi. José Luis Gó-
mez estira aquest fil per abordar “la 
figura del poder popular”. “Simon 
Boccanegra és un home que, sense 
ser patrici, arriba al poder i que re-
nuncia a la seva vida privada pel bé 
de la comunitat”, explica Susana 
Gómez. I enmig de tot plegat ha de 
fer front a una conspiració dels no-

bles que volen acabar amb ell. “La 
solitud del poder és un dels aspectes 
que investiga Verdi i que es tradueix 
en aquesta posada en escena, que 
permet concentrar-se molt en la 
psicologia dels personatges”, diu 
Zanetti. Així, la caixa esdevé un es-
pai metafòric, alhora camp de debat, 
de lluita i d’aïllament.  

“Tot s’articula al voltant de l’es-
cena del senat i de la lluita entre els 
nobles i el poble. La feina dels can-
tants intenta acostar-se a una idea 
més contemporània de la història i 
per tant és menys operística i amb 
més economia gestual en els can-
tants”, explica Susana Gómez. Efec-
tivament, tot és contemporani en la 
posada en escena, inclòs el vestua-
ri d’un repartiment en què hi ha les 
sopranos Barbara Frittoli i Davinia 
Rodríguez, que interpreten el rol 
d’Amelia Grimaldi, “una dona polí-
tica amb voluntat política”, segons 
Frittoli. 

“Simon Boccanegra parla d’un 
període històric italià molt concret, 
i no hauria pensat mai que seria pos-
sible traslladar-la a l’època moder-
na. Però la caixa de l’escenari ho fa 
possible. I estic contenta que m’ha-
gin canviat dos vestits que conside-
rava massa moderns. Ara són més 
senzills i neutralitzen la moderni-
tat”, diu Frittoli, que també agraeix 
que no s’hagi canviat “les espases 
per pistoles”: “Canviar les paraules 
que remeten a altres segles és horri-
ble perquè suposa un atemptat con-
tra la història”, exclama.e

Plácido 
Domingo en la 
versió concert 
de l’òpera I due 
Foscari de 
Verdi que va 
interpretar el 
maig del 2015 
al Liceu. EFE  

 

 

 

El Liceu acull una reposició del muntatge 
de José Luis Gómez de l’òpera de Verdi

ÒPERA

L’òpera Simon Boccanegra de Verdi 
arriba aquest dimarts al Liceu en 
una reposició del muntatge de Jo-
sé Luis Gómez que ja es va veure al 
teatre de la Rambla la temporada 
2008-2009. És a dir, amb una lectu-
ra contemporània en què l’acció es 
desenvolupa en una gran caixa de 
vidre “reservada al món del palau, i 
amb unes portes grans que s’obren 
per deixar passar el poble”, tal com 
explica Susana Gómez, repositora 
de la posada en escena. És en aquest 
espai, i sota la batuta de Massimo 
Zanetti, on cantaran els barítons 
dels tres repartiments: Leo Nucci 
els dies 12 i 17 d’abril, Giovanni Me-
oni el 22, el 25 i el 28, i el tenor, ara 
baríton, Plácido Domingo el dies 23, 
26 i 29 d’abril.  

“Leo Nucci i Plácido Domingo 
són uns artistes increïbles que por-
ten més de quaranta anys als esce-
naris”, recorda Zanetti, que ja va di-
rigir Domingo al Liceu al maig del 
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