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La imaginació al poder
El muntatge escènic i musical de ‘L’incoronazione di Poppea’ impacta el Liceu

A
llau de recursos teatrals al
servei de l’última òpera de
Monteverdi. Gairebé cinc se-
gles després de la seva estre-

na arriba al Liceu L’incoronazione di
Poppea, joia del barroc que mereixia
un rescat com el d’aquesta produc-
ció. Un plaer tant des de l’òptica de
la posada en escena de David Alden
com per la versió musical de Harry
Bicket davant l’Orquestra Barroca
del Gran Teatre.

Gran tasca de conjunt per donar
vida a una obra molt complexa. Els
constants recitatius, esquitxats
d’àries curtes, duos i madrigals, ens
situen en la reiteració –als descansos
hi va haver alguna deserció entre el
públic–, però l’enginyós llibret de
Busenello unit al subtil fil musical
acaba portant l’espectacle a la bri-
llant eclosió final amb la sensual
ària a duo Pur ti miro.

DINAMISME / La direcció de Bicket,
atentíssima als dinàmics cantants-
actors i als seus moments de virtuo-
sisme vocal, no deixa caps per lligar,
malgrat que de vegades hagi de
recórrer a la improvisació per adap-
tar -se als girs d’un espectacle
pletòric d’imaginació.

Alden imposa el regnat de la farsa
i el sarcasme. La successió d’elabo-
rats gags, que ens situen en el conti-
nu efecte-sorpresa visual, manté viu
el ritme de la trama. Per explicar el
triomf d’Eros sobre la Virtut i la For-
tuna, representat per l’accés al tron
juntament amb Nerone (una sòlida
Sarah Connolly) de la lasciva Poppea
(una atractiva Miah Persson, ara Ma-
rylin, ara Carla Bruni), el director
utilitza tota mena de referències

estètiques. El colorista, extravagant i
a vegades elegant vestuari contri-
bueix a exaltar l’aspecte caricatu-
resc. Hi apareixen personatges a l’es-
til drag-queen, tintins, cònsols amb
nassos de Pinotxo quan es canten les
glòries de Poppea, repics de taló fla-
mencs...

Tot un tractat sobre la relació en-

tre sexe i política. Triomf de la amo-
ralitat que acaba aniquilant Sèneca,
mentor de Nerone (gran Franz-Josef
Selig), la repudiada emperadriu Ot-
tavia (Maite Beaumont), Ottone,
amant de Poppea (Jordi Domènech) i
Drusilla (Ruth Rosique). Dominique
Visse i William Berger també brillen
en aquest magnífic repartiment. H

temsí

Subhastada una
escultura de Degas
per 14,7 milions
ART 3 Una escultura d’Edgar Degas
(1834-1917) s’ha convertit en l’obra
d’aquestes característiques més cara
del geni, al vendre’s per 14,7 milions
d’euros en una subhasta de Sothe-
by’s a Londres. L’obra es titula Petite
danseuse de quatorze ans i es va fer en-
tre 1879 i 1881. És l’única escultura
exhibida públicament en vida del
mestre impressionista.

Dos gegants de la
indústria musical
preparen la fusió
MÚSICA 3 Ticketmaster, gegant de
la venda d’entrades, i Live Nation, fi-
gura ja indispensable en la promo-
ció i representació d’artistes com
Madonna i U2, preparen la fusió. El
naixement del nou conglomerat es
podria anunciar la setmana que ve
si se superen alguns esculls relacio-
nats amb el monopoli i la gestió
d’artistes. I. N.

EFE / SUSI SÁEZ

33 Marisa Martins (esquerra) i Olatz Situa, en una escena de l’òpera.


