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‘Simon Boccanegra’ torna al
Liceu amb Domingo i Nucci
3Els veterans cantants fan torns amb Meoni en el paper protagonista

MARTA CERVERA
BARCELONA

D
os històrics de la lírica, 
tots dos més grans de 70 
anys, el versàtil Plácido 
Domingo (Madrid, 1941) i 

el carismàtic Leo Nucci (Castiglione 
dei Pepoli, Itàlia, 1942), faran torns 
al Gran Teatre del Liceu amb Gio-
vanni Meoni (Roma, 1964) en el rol 
protagonista de Simon Boccanegra, 
de Giuseppe Verdi. El coliseu reposa 
a partir d’aquesta nit el muntatge 
de José Luis Gómez estrenat la tem-
porada 2008-2009. 

 La versió de Gómez trasllada 
fins al segle XX aquest drama ins-
pirat en les lluites de poder exis-
tents entre Gènova i Venècia quan 
les dues ciutats rivalitzaven per la 
supremacia en el comerç marítim. 
Una escenografia sòbria, minima-
lista i bastant fosca ressalta la so-
ledat del poder i la separació radi-
cal entre el món tancat dels gover-
nants i el poble.
 En aquesta ocasió, el drama de 
Verdi, una història d’amor, intri-
gues polítiques i llibertat, estarà in-
terpretat per diferents repartiments 

en les vuit funcions previstes. El que 
inaugura la tanda té com a protago-
nistes Nucci, un aclamat baríton, la 
soprano Barbara Frittoli (com a Ame-
lia Grimaldi) i el tenor Fabio Sartori 
(com a Gabrielle Adorno), entre al-
tres. Meoni s’alternarà amb Nucci 
els dies 22, 25 i 28.

«UN TROS D’HISTÒRIA MUSICAL» / El poli-
facètic Domingo, tenor de llegenda 
que des de fa un cert temps assu-
meix també rols de baríton, lidera-
rà el segon repartiment juntament 
amb la canària Davinia Rodríguez, 

tòria de la música. Tots dos són ar-
tistes increïbles», destaca. «Més en-
llà dels seus coneixements de mú-
sica i cultura, el més impressionant 
és la relació humana que s’ha esta-
blert entre nosaltres. I això que en 
el nostre món, on abunden senti-
ments negatius com l’enveja, la ge-
losia i el ressentiment, no acostuma 
a ser el més habitual», afegeix. «És fà-
cil fer música amb persones com Do-
mingo, Nucci i Frittoli, perquè són 
grans professionals que saben què 
canten i per què».

UNA HEROÏNA DIFERENT / A diferència 
d’altres títols en què el personatge 
femení principal és una noia jove i 
enamorada, l’Amelia de Simon Bocca-
negra és un ésser atrapat en un con-
flicte polític i personal. La noia des-
cobrirà que, a pesar d’haver sigut 
criada en el si d’una família noble, 
ella és en realitat filla de Boccane-
gra, el corsari plebeu que ocupa el 
poder a Gènova des de fa un quart de 
segle.

 I per complicar-ho encara més, 
la família d’Amelia i el seu verdader 
pare són enemics polítics. «Amelia 
és una dona molt especial; no és la 
típica heroïna verdiana, sinó una 
dona madura amb mentalitat polí-
tica», resumeix Frittoli, encantada 
de tornar al Liceu després de la se-
va última interpretació a Adriana Le-
couvreur, la temporada 2011-2012. 
 La producció subratlla el con-
flicte entre el poder popular i el 
dels patricis acostumats a gover-
nar. «És un tema molt actual en la 
nostra societat», apunta Susana Gó-
mez, encarregada de la reposició 
del muntatge. «Parla de la soledat 
del governant», afegeix. Potser se-
ria una ocasió idònia perquè Ada 
Colau, l’alcaldessa de Barcelona 
que es va iniciar en política defen-
sant els desnonats a través de la Pla-
taforma d’Afectats per la Hipoteca 
(PAH), vencés les seves reticències i 
es deixés caure pel Liceu. H

REPOSICIÓ DE L’ÒPERA DE VERDI

que debuta al Liceu, i Ramón 
Vargas. Les funcions del cantant 
madrileny serviran per commemo-
rar el mig segle de la seva primera 
aparició al Gran Teatre, on ha can-
tat un gran nombre de títols. L’úl-
tim va ser I due Foscari, en versió con-
cert, l’any passat.
 Massimo Zanetti, el mateix direc-
tor musical que llavors el va dirigir, 
tornarà a estar al capdavant de l’Or-
questra Simfònica del Liceu. «És una 
sort poder treballar amb persones 
com Plácido Domingo i Leo Nucci, 
que són un tros important de la his-
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33 D’esquerra a dreta, Fabio Sartori, Giovanni Meoni (Simon Boccanegra), Àngel Òdena i Barbara Frittoli, en l’assaig general al Liceu. 
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At The Drive-In, 
la fúria sofisticada
CRÒNICA El reunit grup posthardcore va portar 
la bogeria a Razzmatazz amb els seus clàssics 

JUAN MANUEL FREIRE
BARCELONA

A finals dels 90, Refused i At The Dri-
ve-In van ser les bandes que van re-
presentar més bé la possibilitat d’un 
hardcore sense límits: van experi-
mentar amb la combinació amb al-
tres gèneres, van cultivar el gir rít-

mic inesperat, van demostrar una 
gran ambició a tots els nivells. Els dos 
grups van coincidir també a fer im-
plosió en el cim del seu joc; el primer, 
l’any del clàssic The shape of punk to co-
me (1998); el segon, tan sols un any 
després de publicar el seu disc clau, 
Relationship of command (2000).

 Curiosament, tots dos van decidir 
tenir curtes reunions el 2012. Refu-
sed es va reformar per segona vegada 
el 2014, i segueix. At The Drive-In ha 
esperat fins a aquest any per al seu se-
gon intent, però, segons va semblar 
a Razzmatazz diumenge, ha tornat 
per quedar-se. La sortida del guitar-
rista i ocasional vocalista Jim Ward 
poc abans de començar aquesta no-
va gira mundial –quatre dies abans– 
no ha resultat tràgica: Keeley Davis, 
de Sparta, un dels grups sorgits de les 
primeres cendres d’At The Drive-In, 
sap ocupar el seu lloc sense proble-
mes i interactuar lúcidament amb el 
guitarrista Omar Rodríguez-López.

HIPERACTIU / Aquest últim i el cantant 
Cedric Bixler-Zavala van donar al 
grup una força gairebé maníaca en la 
seva primera època. Rodríguez-López 

va estar diumenge dinàmic però con-
trolat, mentre que Bixler-Zavala es va 
mostrar tan hiperactiu com els seus 
fans esperaven. Era incapaç d’estar-se 
quiet. Tot saltava de les seves mans. Va 
començar llançant un peu de micro a 
la quinta forca i poc després tirava al 
públic les maraques que toca al prin-
cipi d’Arcarsenal, després de tan sols 
un parell de sacsejades.
 Altres líders esperen a l’última 
cançó, o gairebé, per llançar-se al pú-

blic en planxa. Cedric s’hi va tirar a 
la tercera (Sleepwalk capsules), poc des-
prés d’haver saltat des d’un ampli. 
Tota aquesta bogeria era totalment 
comprensible, perquè parlem de mú-
sica que impel·leix a actes salvatges, i 
que és qualsevol cosa excepte primiti-
va: 16 anys després, les cançons de Re-
lationship of command encara sorpre-
nen i intriguen pel seu eclecticisme 
estilístic o els seus canvis de ritme.
 Va guanyar el repertori d’aquest 
treball, però també van caure com-
posicions de l’epé Vaya (1999) i algun 
del disc In/Casino/Out (1998) com Lop-
sided, que van dedicar al segell BCo-
re i el grup local Aina, antics teloners 
seus. La recta final va ser contundent, 
amb l’encadenat de Catacombs, Napo-
leon Solo i, és clar, la cançó que els va 
portar a les llistes i a la MTV: One ar-
med scissor. H
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