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50 Cent, un astre del
hip-hop als X Games

endirecte

L’annex musical dels X Games va tenir com a pro-
tagonista una de les estrelles més poderoses del

hip-hop: Curtis James Jackson III, més conegut com a
50 Cent. Dissabte, en un Poble Espanyol gairebé ple,
el raper novaiorquès va completar una hora de con-
cert amb una professionalitat que va anar molt més
enllà de complir un tràmit en un país irrellevant en el
compte de resultats del seu negoci. L’autor de Get
rich or die tryin’, que va venir amb una banda molt
nombrosa, va oferir un sòlid concentrat de grans
èxits com Baby by me, P.I.M.P. i una In da club amb
solo de guitarra inclòs, i noves peces com New day,
primer senzill de l’àlbum Street king immortal.
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El raper novaiorquès 50 Cent durant el concert de
dissabte al Poble Espanyol. R. MARQUARDT / REDFERNS GETTY
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Rossini porta una
diversió sana al Liceu

convertir l’obra en un drama ne-
gríssim sobre la inconstància dels
afectes, aquí el director alemany
farceix l’acció de gags visuals –com
la multitud que surt d’una minús-
cula caravana i la catifa voladora
amb què arriba Selim– en una ac-
tualització en el fons ben fidel a la
trama i respectuosa dels seus as-
pectes metateatrals.

No va ser aliè al resultat satisfac-
tori de la vetllada el fet que la majo-
ria d’intèrprets ja havien protago-

nitzat aquesta producció en alguna
de les seves encarnacions prèvies a
Hamburg, Munic i Viena. Nino Ma-
chaidze, amb un so més acerat del
que recordàvem, va ser una Fiorilla
coqueta i decidida, amb agilitats ben
resoltes i capacitat per donar pes
emocional a la seva ària de penedi-
ment, Squallida veste. A més, el seu
avançat embaràs va ser integrat amb
gràcia en l’acció.

No és estrany que caigués sota
l’influx del Selim d’Ildebrando D’Ar-
cangelo, més mafiós que turc en la se-
va aparença, però igualment seduc-
tor amb el seu instrument ben tim-
brat i flexible de baix. La confronta-
ció amb el banyut Don Geronio, un
dels millors duos de baix còmic del
repertori, va ser un dels moments àl-
gids de la representació, no debades
Renato Girolami va evitar caure en
tot moment en la caricatura.

El poeta Prosdocimo, convertit
per Loy en l’ase dels cops, té menys
oportunitats de lluïment vocal, cosa
que no va impedir a Pietro Spagno-
li de fer-ne una creació, amb una cu-
rosa atenció a totes les inflexions del
text. David Alegret va ser un Don
Narciso de fatxenderia ràpidament
desemmascarada. La dinàmica Zai-
da de Marisa Martins va anar apar-
cant a mesura que avançava la fun-
ció certa acidesa inicial, mentre que
Albert Casals va ser un ajustat Alba-
zar. La batuta vivaç de Víctor Pablo
Pérez no va oblidar l’elegància de la
partitura, extraient bons detalls (de
la fusta, sobretot) d’una orquestra a
bon nivell.e

Els personatges de l’obra tenen
afectes volàtils. GRAN TEATRE DEL LICEU

Un repartiment homogeni brilla en un
muntatge àgil d’‘Il turco in Italia’

Il turco in Italia
GRAN TEATRE DEL LICEU
18 de maig
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El racionament sever
amb què el Liceu sotmet
l’operòman afamat de
Rossini fa doblement
benvinguda la tardana

estrena al teatre (el Grec i Perala-
da es van avançar) d’Il turco in Ita-
lia, una deliciosa comèdia amb mè-
rits més que amplis per no ser con-
siderada un mer revers de L’itali-
ana in Algeri. Tampoc cal exagerar
el caràcter prepirandellià de l’au-
tor a la recerca de personatges per
gaudir dels embolics del turc feme-
ller, la dona frívola, el marit calças-
ses i el pretendent pocapena. Si al
seu anterior muntatge liceista, Die
Entführung aus dem Serail de Mo-
zart (un altre títol sobre cultures
encreuades), Christof Loy va eva-
cuar tot humor i lleugeresa per
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