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Un Monteverdi inèdit
El Liceu estrena demà ‘L’incoronazione di Poppea’, producció dirigida per David
Alden d’una òpera del compositor italià que no s’havia representat mai al teatre

Bernat Salvà
BARCELONA

El Gran Teatre del Liceu es-
trena demà L’incoronazio-
ne di Poppea, de Claudio
Monteverdi, i omple així
“un dels buits culturals més
grans del repertori d’aquest
teatre”, en paraules del di-
rector artístic del Liceu,
Joan Matabosch. Es tracta
d’una coproducció de la Ba-
yerische Staatsoper de
Munic i la Welsh National
Opera de Cardiff, amb di-
recció escènica de David
Alden i direcció musical de
Harry Bicket. La mezzoso-
prano anglesa Sarah Con-
nolly, en el paper de l’empe-
rador de Roma Neró, i la so-
prano sueca Miah Persson,
com a Poppea, encapçalen
el repartiment del muntat-
ge, que es podrà veure fins
al 15 de febrer.

La millor època de l’òpera
“Els primers 30 o 40 anys
van ser el millor període de
l’òpera; des de llavors el gè-
nere ha anat de decaient”,
va afirmar David Alden a la
roda de premsa de presen-
tació de l’espectacle. Però el
director d’escena va mati-
sar de seguida les seves pa-
raules: “Exagero, natural-
ment. Després hi va haver
Mozart, Händel, Wagner...
El que fa magnífiques les
òperes dels inicis és l’equili-
bri entre el text i la música,
hi havia llibretistes del ni-

vell de Shakespeare, capa-
ços de crear obres com
aquesta: intel·ligents, pro-
fundes, amb sàtira política,
drama, emocions...”. Es
tracta d’una “obra d’art de
l’ambigüitat, sobretot mo-
ral, una història en què
ningú no és bo i hi ha perso-
natges realment malvats;
el duet final és meravellós i
representa el triomf de la
immoralitat”.

L’incoronazione di Pop-
pea (1642) narra el llarg re-
corregut de l’ambiciosa cor-
tesana Poppea, ple d’intri-
gues i traïcions, fins a
convertir-se en esposa de
Neró i coronar-se empera-
driu de Roma. Aquest mun-
tatge es va estrenar el
1997, quan encara cuejava
l’escàndol Clinton-Lewins-
ky, però David Alden insis-
teix que ni llavors ni ara té

una lectura política concre-
ta. “És abstracta, tothom hi
pot trobar referències. D’es-
càndols sexuals sempre
n’hi ha hagut. El sexe, la po-
lítica i el poder sempre són
a les portades dels diaris”.

David Alden, un dels di-
rectors d’escena més prolí-
fics i representats de l’esce-
na lírica internacional, ex-
plica que “la idea que
regnava en els inicis de

l’òpera era recrear el teatre
grec”. “Se sabia que era can-
tat i musicat –continua–,
però no es tenia ni idea de
com, i s’intentava recrear”.
Com a conseqüència d’això,
i a diferència de les òperes
del segle XVIII, “que estan
molt estructurades, aquí
està tot molt obert a la in-
terpretació”. En aquesta
línia s’expressa també el di-
rector musical, l’anglès

Harry Bicket: “Anem im-
provisant sobre les bases,
com ho faria un grup de
jazz; cada nit és diferent”.
La soprano Miah Persson
defineix Poppea com “un
personatge implacable a
l’hora d’aconseguir el que
vol”. Des de demà, ella i la
cantant armènia Isabel Bay-
rakdarian s’alternaran per
encarnar Poppea en la seva
primera visita al Liceu. ■

Els déus mitològics protagonitzen el pròleg d’aquesta òpera, que després trasllada l’acció al món dels humans en un espectacle de quatre hores de durada ■ CRISTINA CALDERER

Picassoarrasa
enlesnits
parisenques

Redacció
BARCELONA

Des de divendres a les nou
del matí fins avui a les vuit
del vespre, el Grand Palais
de París ha permès visitar
la mostra Picasso et les
maîtres sense interrupció.
Les visites han tingut força
èxit en les dues nits d’ober-
tura i les reserves per inter-
net, 18.000, ja s’havien ex-
haurit la setmana passada.
La mostra aplega 210 obres
de Picasso acompanyades
de pintors que van marcar
la seva trajectòria com
Manet, Goya i Rembrandt.
Ha estat un dels grans esde-
veniments artístics de la
temporada, tant de dia com
de nit. ■


