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L’incoronazione di
Poppea
de Monteverdi
Gran Teatre del Liceu, 3 de febrer

Les bones notícies pri-
mer: Poppea per fi ha
estat coronada al

Liceu. L’òpera de Montever-
di és una de les creacions
més fascinants de la història
del gènere líric, una fusió
magistral entre un llibret on
la sensualitat més amoral i
el cinisme més desenfrenat
triomfen i una música que
explora totes les passions
humanes. Com és propi de
l’òpera veneciana del s. XVII,
el registre còmic i el dramà-
tic se superposen sense
transició, però el muntatge
de David Alden aposta fort
per la farsa més colorista.

Tot i l’extrema austeritat
escenogràfica, el perfecte
dibuix de personatges i situ-
acions i el frenètic ritme
còmic fan d’aquesta pro-
ducció una òptima via d’en-

trada a l’obra per a aquells
temorosos de les llargues ti-
rades de recitatiu. Alden,
tanmateix, no s’oblida de la
cara més fosca de la histò-
ria, i si la substitució d’Otta-
via (apassionada Maite
Beaumont) per Poppea (se-
ductora Miah Persson, físi-
cament i vocal) és un bon in-
dicador, l’aparició final de
Cronos ens recorda que el
temps de la nova esposa de
Nerone (Sarah Connolly,
pletòrica en la fúria com en
la dolçor) serà fugaç.

Fugaç com l’Orquestra
Barroca del Liceu? Aquest
conjunt ad hoc, d’incert
futur (el curs vinent no té res
previst), va estar sota les
competents mans de Harry
Bicket. No cabia esperar del
músic britànic la fantasia in-
tervencionista d’altres intèr-
prets monteverdians, però,
tot i un continu quadriculat,
la seva cabal direcció no va
decaure mai, recolzant un
cast de gran nivell (en què
destacaven el noble Seneca
de Franz-Josef Selig, el ten-
dre Ottone de Jordi Domè-
nech i la xamosa Drusilla de
Ruth Rosique). La mala notí-
cia: el degoteig continu d’es-
pectadors cap a la sortida.
No sabien que, tot i que no
de Monteverdi, la música
més bella és la del duo final.

Crítica
òpera
XavierCester

El temps
de Poppea

El registre còmic
i el dramatisme
se superposen
sense transició

Serrat,Sabinaielgrup
Amaral,nominats

Es fan públics els
candidats a les 28
categories al Millor
Àlbum 2008

Redacció
BARCELONA

“Malgrat com estan les
coses, la música gaudeix de
bona salut, perquè hi ha
grans autors i grans artis-
tes”. Així s’expressava Luis
Cobos, vicepresident de
l’Acadèmia de la Música, a
l’acte en què es van donar a
conèixer els seleccionats al
Millor Àlbum 2008. Els
nombrosos candidats de di-
ferents categories es van
fer públics ahir en tres ses-
sions celebrades simultàni-

ament a Barcelona, Madrid
i Badajoz.

El disc Dos pájaros de un
tiro, de Serrat i Sabina i
Gato negro Dragón rojo,
d’Amaral –que opta a tres
candidatures més–, figuren
entre els més votats; el duo
barceloní Nena Daconte
opta a tres candidatures:
Millor Cançó per Tenía
tanto que darte, Millor
Àlbum de Pop, per Retales
de Carnaval, i millor vídeo
musical. El català Jordi Sa-
bartés és candidat al Millor
Àlbum de Jazz per A propó-
sito de bola de nieve i en la
categoria de Millor Àlbum
de Música Tradicional, ho
són els nous treballs de
Kepa Junkera, Marina Ros-
sell i José Antonio Ramos.■

La banda proposa un concert amb quinze temes inèdits de set poetes catalans contemporanis ■ J.M. MORALES

Música,poesiaipassió
El grup Túrnez & Sesé presenta avui a l’Auditori Barradas, dins el
BarnaSants, el seu nou muntatge, ‘Romanços i estampes del 21’

J.M. Hernández Ripoll
BARCELONA

El grup Túrnez & Sesé pre-
sentarà aquesta nit a l’Audi-
toriBarradasde l’Hospitalet
(21.30 hores) la seva última
creacióescènica,Romanços
i estampes del 21. El con-
cert, dins del marc del festi-
val BarnaSants, s’inspira di-
rectament en els romanços
de cec i proposa 15 cançons
sobre textos inèdits de set
poetes catalans contempo-
ranis, il·lustradesambobres
encarregades per a l’ocasió
a set dibuixants que treba-
llen al nostre país.

“L’espectacle uneix tres
vessants diferents –concre-
ta Sesé, l’ideòleg del grup–:
el musical, el literari i el vi-
sual”. Aquest muntatge,
que es va estrenar a la pas-
sada Fira Mediterrània, va
sorgir arran de la convoca-
tòria feta per la cita manre-
sana d’atorgar uns premis a
la creació artística. El pro-
jecte, que va ser un dels cinc
escollits com a guanyadors,
es va posar en marxa en el
termini d’un any fins que la
banda va entrar als estudis
de gravació amb la produc-
ció de Toni Xuclà.

En aquest temps, s’hi van
implicar els set poetes i els
set il·lustradors, per donar
forma al projecte més ambi-
ciós d’aquest grup musical,
format a començaments de
segle. Romanços i estam-
pes del 21 és el quart disc

dels Túrnez & Sesé i, no
obstant, els músics afir-
men: “No entenem per què
no som més coneguts del
que som”. En aquest sentit,
Sesé creu que una de les
raons pot ser: “Ens movem
en un estil inclassificable,
que no coincideix amb eti-
quetes clares com poden ser
el pop, la música tradicional
i la cançó d’autor”. “Nosal-
tres ens inspirem en la mú-
sica tradicional –continua–,
però tot el que sona és nou:
tant la música com la lletra.
Per això no som un grup de

folk habitual. Estem més
pròxims a la cançó d’autor.
De tota manera, sabem que
no és fàcil, però no perdem
la il·lusió”.

Laia Rius, violinista del
grup, apunta que “és un
camí lent perquè la poesia
espanta”. I, en aquest sen-
tit, la veu cantant del grup,
Túrnez, afegeix dades com
que el seu “cedé no es troba
a les botigues importants”.
“Les institucions –apunta
també– ens han negat tota
mena d’ajut per tirar enda-
vant aquest projecte, en el

qual les prop de 30 persones
que hi participen són totes
catalanes”. I afegeix que de
moment no tenen previst
presentar aquest muntatge
“en cap lloc de Barcelona”.

“No ens volem queixar”,
conclouen. I parlen de les
il·lusions anteriorment es-
mentades, quan compro-
ven que el seu MySpace
cada vegada rep més visites
i la gent escolta les seves
noves cançons. És el resul-
tat evident d’una època que
compagina la tradició amb
la modernitat. ■

“Ensmovemen
unestilqueno
coincideixamb
etiquetesclares
comelpopola
cançód’autor”


