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CRÍT ICA D’ÒPERA

JORDI PLAY

Els britànics Jungle van sonar a acid-jazz reescalfat

L’última jornada del festival
Primavera Club va començar
amb l’agradable sorpresa de
descobrir Carla, el duo que lide-
ra Carla Serrat, la germana de
Joana Serrat, en el que va ser
un altre exemple del vigor de la
nova escena de Vic. Carla, a di-
ferència del so americana que
ha fet cèlebre Joana, practica
un popmés vaporós, de tall sin-
tètic, que fins ara només ha
plasmat en un single. I encara
que també versioni el Ring of
fire de Johnny Cash, el traslla-
da tant al seu terreny que sem-
bla synth i dreampop, ambmati-
sos foscos i un teclat del qual
sorgeixen sons imaginatius, en
un interessant joc de contras-
tos amb la percussió.
Una altra d’agradable, i

breu, sorpresa van ser els tot
just sis temes del grup austra-
lià Movement. El trio bascula
sobre la imponent veu soul de
Lewis Wade. Ella sola ja és un
actiu important però és que a
més les seves cançons sintèti-
ques, de freqüències greus que
colpegen, indaguen en l’estil
post dubstep que ha fet cèlebre
James Blake, barrejant fredor
techno i torridesa vocal.
Horsebeach és un quartet

de Manchester que ha debu-
tat amb un notable àlbum de
so agredolç, en l’ona de Real
Estate, amb guitarres i melo-
dies que també permeten ci-
tar els sacrosants The Smiths

entre les seves influències.
Tot i això, en directe, va cal-
dre poc per comprovar que
encara estan verds pel que fa
a taules.
Encara que, per a decepció

la dels també britànics Jungle,
que arribaven avalats pel seu
debut al segell XL, el de The
xx o FKATwigs. I és que el seu
orgànic soul, funk i disc, servit
en una esplendorosa formació
de septet, més que a vibrant
música contemporània va so-
nar a acid-jazz reescalfat.
L’última constatació va ser

l’immillorable estat de l’esce-
na canadenca. D’una banda el

grup Alvvays, que va mostrar
turgència punk-pop i destresa
en embastar tornades que
desarmen sense necessitat
d’excessiva perícia instru-
mental. En l’extrem oposat, el
grup Ought va venir des de
Mont-real a demostrar per
què el prestigiós segell Conste-
llation hi ha confiat per editar
el seu debut More than any
other day. Aquesta banda d’ex-
patriats sustenta el seu so en
riffs tallants i lletres irades,
amb una tensió emocional i
complexitat rítmica encarrila-
da pel seu frontman, el cantant
i guitarrista Tim Beeler.c

Barcelona

Lucia di Lammermoor -
Òpera Catalunya
Autor: Gaetano Donizetti, sobre
text de SalvatoreCammarano, ba-
sat en la novel·la de Sir Walter
Scott The bride of Lammermoor
Intèrprets: Saioa Hernández (Lu-
cia); Albert Casals (Edgardo); Is-
mael Pons (Enrico); Xavier Agui-
lar (Raimondo); Marc Sala (Artu-
ro); Mercedes Gancedo (Alisa);
Carles Ortiz (Normanno). Cor de
l’AAOS. Orq. Simfònica del Vallès
Direcció: Daniel M. Gil de Tejada
Producció i vestuari: A.A.O.S.
Dir. escènica: Pau Monterde
Escenografia: Elisabet Castells
Llums: Nani Valls
Lloc i data: Teatre de La Faràn-
dula de Sabadell (29/X/2014)

ROGER ALIER

El primer títol de la temporada de
Sabadell –que avui inicia al For-
tuny de Reus la seva gira per tea-
tres de Catalunya– és un clàssic
de la lírica, una de les òperes de
Donizetti que per la seva qualitat
va resistir l’època en què els desin-
formats trobaven que les òperes
belcantistes no valien res; Lucia,
malgrat tot, va sobreviure encara
que amb molts talls i deforma-
cions (se li tallaven l’ària de
Raimondo, l’escena de la torre i
fins i tot de vegades el final del te-
nor, tan important). A Sabadell
les coses es fan musicalment bé i
sense talls; va ser un plaer escol-
tar la direcció de Daniel M. Gil de
Tejada, que va portar l’obra amb
elegància i un lloable sentit dels
moments tenebrosos i amenaça-
dors de la música (Lucia és una
òpera de quan estava de moda tot
el tètric: ruïnes, cementiris, enter-

raments, i tota l’acció és noctur-
na). La correcta resposta orques-
tral va anar acompanyada d’una
bona tasca del cor.
Com a protagonista reapareixia

la soprano madrilenya Saioa Her-
nández, ambuna veu de reconegu-
da bellesa, encara que cal adme-
tre que aquest no és un paper que
s’adapti del tot a les seves caracte-
rístiques vocals i per això la gran
“escena de la bogeria”, moment
clau de l’obra, no va passar d’una
interpretació mitjana. Com a Ed-
gardo va aparèixer, alt, escènica-
ment convincent, el tenor Albert
Casals, que va interpretar molt bé
els primers actes, però va cantar
la gran escena final (recitatiu, ària
i cabaletta) bastant fatigat, cosa
que va treure brillantor a la con-
clusió, que Donizetti va voler que
no fos per a la prima donna, com
s’estilava llavors, sinó per al te-
nor, perquè l’intel·ligent composi-
tor estava apostant per la veu te-
noril que havia començat a entrar
en la lírica com a galant, ara que
havien desaparegut els castrati.
El dolent de l’òpera és el barí-

ton, com gairebé sempre, i Ismael
Pons hi va aportar la seva ben co-
neguda solidesa vocal, causant
l’esplèndid efecte a què ens té
acostumats. Xavier Aguilar, que
ha crescut vocalment de manera
notable, va cantar el sacerdot
Raimondo; li falta una mica de
món en escena, però vocalment
funciona molt bé. Celebrem que
Marc Sala va cantar molt bé el rol
d’Arturo, un paper breu però com-
promès.MercedesGancedo va ac-
tuar molt bé com a Alisa i Carles
Ortiz va completar el repartiment
comNormanno. El públic, unami-
ca fred al principi, va acabar aplau-
dint amb intensitat la tètrica histò-
ria de Lucia, basada en fets reals.c
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El duo Carla contraresta la decepció deHorsebeach i Jungle

PrimaveraClub,hiha futur
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