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L’assassinat
del raper Tupac
Shakur va ser
una venjança

MÚSICA 3 INVESTIGACIÓ

Els atacs contra el raper Tupac
Shakur, assassinat el 1996 a Las
Vegas i víctima d’un tiroteig un
parell d’anys abans a Nova York,
van desencadenar una guerra en
el món del hip hop que continua-
ria el 1997 amb l’assassinat de
Notorious B.I.G. Shakur va dir el
1994 després de rebre cinc trets a
Nova York que Sean Diddy Combs
era al darrere de l’atac. Ara hi ha
nous descobriments que recolzen
aquella tesi. Dues conegudes figu-
res del rap: l’agent James Rose-
mond i el promotor James Sabati-
no (a la presó per tràfic de dro-
gues) «van arreglar l’atac contra
Shakur pel seu comportament in-
solent», segons va dir un confi-
dent a l’FBI el 2002 i va publicar
ahir Los Angeles Times.

Els assaltants tenien ordres
d’estomacar-lo, fent que semblés
un robatori «per castigar el raper
per faltar al respecte a Diddy i els
seus socis». Un any abans de l’in-
cident, Rosemond i Sabatino ha-
vien agafat Tupac Shakur com el
seu protegit a Nova York. Volien
que firmés amb Bad Boy, el segell
de Diddy, però s’hi va negar i la
seva resposta no va ser ben rebu-
da. Un any després van executar
la venjança. H

NOELIA SASTRE
NOVA YORK

33 El raper Tupac Shakur.

El Liceu trasllada Tannhäuser
del segle XIII als nostres dies

ÒPERA 3 ESTRENA

b b

MARTA CERVERA
BARCELONA

El director Robert
Carsen actualitza
el dilema de l’artista
que planteja Wagner

Demà comencen les
funcions amb un gran
repartiment liderat
per Peter Seiffert

L
a música de Wagner torna a
ser protagonista al Liceu
amb l’estrena, demà, d’una
nova versió de Tannhäuser. La

gran òpera romàntica, amb música i
llibret del compositor alemany,
compta amb una moderna posada
en escena de Robert Carsen. La pro-
posta del director canadenc, que
trasllada l’acció als nostres dies i
converteix Tannhäuser en un pin-
tor, ha dividit el públic de l’Òpera
Nacional de París i l’Òpera Nomori
de Tòquio, coproductores de l’espec-
tacle, del qual s’oferiran 13 funcions
a Barcelona.

Carsen, que va entusiasmar el Li-
ceu amb una imaginativa versió de

Somni d’una nit d’estiu i no va poder
convèncer amb la de Tosca, situa
Tannhäuser en la nostra era. El cava-
ller i trovador del segle XIII de l’obra
original que repta la societat ben-
pensant de l’època en un concurs de
cançons celebrat al castell de Wart-
burg s’ha convertit en aquesta versió
en un pintor, un artista que desafia
amb els seus llenços els paràmetres
establerts. I Carsen retrata la lluita
de l’artista amb les forces contra-
dictòries però complementàries que
conviuen dins d’ell mentre intenta
crear un art nou. «La immersió de
Tannhäuser en el seu art, com passa
amb la de Wagner, és total i l’acció
de l’òpera es pot contemplar total-
ment des de la perspectiva de l’im-
puls creatiu i artístic de Tannhäu-
ser», opina Carsen en un text en què
justifica el seu particular enfoca-
ment escènic.

UN HOME DIVIDIT / L’acció arrenca a
l’estudi de Tannhäuser on l’artista
pinta la seva admirada Venus, que
és la deessa de l’amor i la musa de
l’artista, i encarna la passió, la im-
pulsivitat, l’erotisme, la carn. Da-
vant d’ella, com si en realitat fos la
cara oposada de la mateixa moneda,
hi ha Elisabeth, l’única que el defen-
sarà fins al final, que encarna l’espi-
ritualitat, la virtuositat i el sentit
comú. Per ella Tannhäuser abando-
narà el món de Venus i es dirigirà a
Wartburg, un castell que en aquest
muntatge agafa forma de galeria
d’art on la seva obra aixecarà polse-
guera. «Elisabeth intercedeix a favor
de Tannhäuser al segon acte perquè
vol protegir l’artista i el seu art, en-
cara que pugui semblar escandalós»,
opina Carsen. Ella el defensa per la
seva honestedat i perquè entén que,
com a artista que és, «ha de compar-
tir la persona que estima amb l’art i
també amb la seva musa. La musa és

l’amant i la senyora, totes dues co-
ses, i, com a tal, té prioritat», afegeix
el director d’escena.

BONS REPARTIMENTS / Sebastian Wei-
gle davant del Cor i Orquestra del
Gran Teatre del Liceu capitanejarà
les funcions des del fossat, amb des-
tacats solistes tant en el cas del pri-
mer com en el del segon reparti-

ment. Demà a l’estrena cantaran el
tenor Peter Seiffert (Tannhäuser), la
soprano Petra Maria Schnitzer (Elisa-
beth), la mezzo Béatrice Uria-Monzón
(Venus), el baríton Bo Skovhus (Wol-
fram) i el baix Günter Groissböck
(Hermann). En el segon repartiment
portaran la veu cantant Robert Gam-
bill, Elisabete Matos, Judith Németh,
Markus Eiche i Johann Tilli. H

L’ENTUSIASME
DE BAUDELAIRE

< Charles Baudelaire va
defensar l’obra de Wagner quan
es va estrenar a París el 1861,
amb gran escàndol i retocs
importants respecte de la
primera versió, de Dresden del
1845. La versió parisenca, que és
a grans trets la que es veurà al
Liceu, va provocar l’escàndol.

< «Tannhäuser representa la
lluita de dos principis que han
escollit el cos humà com el seu
principal camp de batalla, és a
dir, la carn contra l’esperit,
l’infern contra el cel, Satanàs
contra Déu», va escriure l’autor
francès. Però Wagner va més
enllà. Tannhäuser també aborda
la soledat de l’artista i la
redempció per amor.

LA REACCIÓ

ANTONI BOFILL

33 Peter Seiffert (Tannhäuser) i Béatrice Uria-Monzón (Venus), a l’obra.


