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TOCS DE COBLA

La SGAE
convoca premi

I. Pinyol / J. Pasqual

El premi SGAE té un
valor afegit, la vocació

de divulgació de la
música per a cobla pels
diferents escenaris de

Catalunya

Durant tot aquest mes roman
obert el període de presenta-
ció d’originals per optar al
premi SGAE de composició de
sardanes. Aquest certamen es
convoca amb el propòsit de
fomentar la creació de sarda-
nes entre els associats de l’en-
titat promotora, i el premi
que ofereix és el més impor-
tant de totes les diferents
convocatòries que s’organit-
zen per tal de promoure la
música per a cobla.

En la seva relativament
curta vida, el premi SGAE ha
aconseguit que les obres se-
leccionades siguin totes d’una
qualitat respectable. Evident-
ment, els 3.000 euros de dota-
ció influeixen en aquest in-
crement qualitatiu, però no és
només això. Val a dir que el
rècord de participació l’asso-
leix cada any el certamen que
convoquen els Foments de Ba-
nyoles i Ceret. Però en tot cas
el premi SGAE té un valor
afegit que li imprimeix caràc-
ter, i és la seva clara vocació de
divulgació de la música per a
cobla pels diferents escenaris
de Catalunya. Enguany, el
concert de presentació de les
obres seleccionades tindrà lloc
a Granollers el 16 de novem-
bre. Josep Solà és la persona

que n’assumeix l’organitza-
ció. Amb el bagatge que li dó-
na el fet d’haver estat a pri-
mera línia de foc durant tants
anys, el Maestro Solà (nom
amb què es va fer popular
gràcies a les seves intervenci-
ons a la TVE predemocràtica)
ha bastit el premi SGAE de
totes aquelles qualitats que
l’han catapultat al cim. Solà és
autor d’una prou intensa i
extensa obra, tant de sardanes
com de format lliure, cosa que
darrerament és més fàcil de
comprovar gràcies a un inte-
ressant volum discogràfic
promogut pel mateix autor i
que ha estat enregistrat per la
cobla Sant Jordi.

El premi SGAE ha aconse-
guit convertir-se en un refe-
rent de la creació de música
per a cobla. Ara que ha arribat
a la consolidació, només falta
que la resta d’associats de la
SGAE no íntimament lligats a
la cobla s’ho creguin i també
hi prenguin part. Estaria bé
que n’aprofitessin l’incentiu
econòmic per tal d’investigar
amb les possibilitats sonores
de la cobla i extreure’n llen-
guatges expressius que fugin
dels cànons preestablerts.

ROBERT RAMOS

Natalie Dessay i Simon Keenlyside, protagonistes d’excepció de ‘Hamlet’ al Liceu

Ò P E R A

‘Hamlet’

Animals
d’escena

Xavier Cester

‘Hamlet’, de Thomas. Simon Keenlyside, Natalie
Dessay, Alain Vernhes, Béatrice Uria-Monzon, Daniil
Shtoda, Markus Hollop. Escenografia: Christian
Fenouillat. Vestuari: Agostino Cavalca. Il·luminació:

Christophe Forey. Direcció d’escena: Patrice Courier i

Moshe Leiser. Director de la reposició: Jean-Michel
Criqui. Cor i Orquestra Simfònica del Gran Teatre

del Liceu. Director: Bertrand de Billy. Barcelona,

Gran Teatre del Liceu, 6 d’octubre.

Cada època té la seva visió de la tragèdia de Hamlet. Si fa pocs
dies hem pogut assistir a dues lectures contemporànies ben
diferents com les de Nekrosius i Bieito, ara el Liceu recupera
l’òpera d’Ambroise Thomas, absent del teatre de les Rambles
des de la temporada 1930-31, una partitura filla del seu temps
i circumstància, el París del Segon Imperi, en la qual la densitat
tràgica és substituïda pel melodrama i l’espectacularitat pròpia

de la grand opéra, amb cors
impactants, solemnes fan-
fàrries i invitacions cons-
tants a la beguda alter-
nant-se amb moments de
lluïment dels solistes. Amb
una música charmante gai-
rebé sempre, brillant en
més d’un moment, el Ham-
let de Thomas necessita,
tanmateix, l’ajut de dos
protagonistes excepcio-
nals. El Liceu compta amb
dos veritables animals
d’escena, en els quals les
virtuts vocals i musicals
són indestriables de les
dramàtiques.

Amb un instrument ple,
vellutat, mal·leable, Keen-
lyside va estar més que a
l’alçada de tots els vessants
del paper de Hamlet, ja si-
gui l’energia bàquica del
brindis, la intensitat de l’a-
cusació al rei Claudius o els
moments d’introspecció
com Être ou ne pas être o l’à-
ria del darrer acte, en els
quals el baríton britànic va
exhibir un legato immarce-
sible i una capacitat admi-
rable per a les esfumadu-
res. No menys excepcional
va estar Natalie Dessay, di-
buixant amb traç precís
l’evolució del personatge
–vestit perennement de
núvia– de jove enamorada
a verge abandonada, cul-
minant en una escena de la
bogeria que desafia la ca-
pacitat de descripció. No va
ser pas una mera exhibició
de pirotècnia vocal, un fes-
tival de les més esbojarra-
des piruetes tècniques (que,
per altra banda, Dessay va
vessar amb una facilitat as-
toradora), sinó la recreació
dolorosa –i gairebé insu-
portable de contemplar per
a l’espectador– de l’anor-
reament d’una ànima feri-
da. No menys esglaiadora
va ser la imatge de la can-
tant, convulsionada a terra,
mentre esperava que aca-

bessin les ovacions, lògicament eixordidores (menys un peti-
tíssim sector que les volia silenciar, impacient perquè la re-
presentació no acabés gaire tard. Patètic).

La resta del repartiment va ser més desigual, però cal sub-
ratllar la penetrant Gertrude de Béatrice Uria-Monzon, es-
plèndida en la gran confrontació amb el seu fill, i Alain Vern-
hes, de noble línia a la pregària de Claudius. En canvi, Daniil
Shtoda va ser un inefectiu Laërte, i Markus Hollop, un fantasma
que feia por pels sons desafinats que emetia. Discrets els com-
primaris. Potser perquè no volia que es pensés que escombrava
cap a casa, Bertrand de Billy no havia dirigit mai al Liceu cap
òpera francesa. Llàstima, perquè va mantenir el pols de la
partitura i equilibrar amb encert les diverses atmosferes evo-
cades, tot i que el rendiment de l’orquestra fos desigual: al
costat d’una fusta refinada, el metall va ser d’una vulgaritat i
imprecisió poc acceptables. El cor va alternar bones interven-
cions amb passatges amb poca cohesió entre les veus.

No corren temps favorables per representar la grand opéra del
XIX amb tots els fastos propis de l’època (per descomptat, el
ballet és un cop més el primer sacrificat). La proposta de Patrice
Courier i Moshe Leiser, estrenada el 1996 a Ginebra amb Dessay
i Keenlyside, pot ser qualificada d’austera o de pobra, segons
l’òptica amb què es miri. Una il·luminació tenebrista, un ves-
tuari decimonònic i dos grans murs que es mouen amb força
xivarri són els elements que emmarquen una acció basada en
els gestos i les mirades, amb algun punt ridícul (les aparicions
del fantasma), i amb encerts, sobretot la interrelació entre
Hamlet i Ophélie, i l’hàbil contrapunt al final feliç de l’òpera,
amb un Hamlet malferit. Esclar que tenir en nòmina dues
bèsties escèniques com Natalie Dessay i Simon Keenlyside aju-
da molt.


