
L’òpera barroca de Monteverdi
«L’incoronazione di Poppea» ha
entrat al Liceu per primer cop i en 
el repartiment es pot apreciar la
prestigiosa veu del contratenor
Xavier Sabata (Avià, ). El can-
tant de la Catalunya central inter-
preta dos papers, les dues dides de
Poppea (Arnalta) i Ottavia (Nutri-
ce), amant i muller, respectiva-
ment, de l’emperador romà Neró.

Molts nervis a l’estrena?
Aquest teatre impressiona més

del que és en realitat. Els dos dies
abans de l’estrena sí que hi havia
el lògic neguit perquè vols que
tot surti bé. El Liceu pesa, la seva
història es fa sentir. Però, la veritat,
m’hi estic sentint molt còmode, l’e-
quip humà és molt agradable.

Com s’entra al repartiment
d’una òpera del Liceu?

Aquesta història va començar el
. Jo feia dos anys que era a
França, treballant amb William
Christie, en teatres importants, al
festival d’Aix-en-Provence, tam-
bé als Estats Units... Va sortir l’o-
portunitat d’anar al Liceu, vaig
conèixer l’equip directiu i vaig fer
una prova. A més, em venia molt
de gust interpretar, en el mateix
muntatge, dos personatges que
ja havia cantat de manera separa-
da.

Aquesta òpera és una produc-
ció de la Bayerische Staatsoper de
Munic. Què hi pot aportar vostè?

La meva sensibilitat, la meva
veu, el meu cos... Jo estic infinita-
ment agraït al director, David Al-
den, un home molt intel·ligent.
Munic té el seu repartiment propi,
i em van dir que no calia que vin-
gués ningú d’allà perquè aquí ja em
tenen a mi. Curiosament, fa tres
anys em van trucar per participar
en la Poppea, però jo no estava dis-
ponible. Aleshores no sabia que el
muntatge aniria al Liceu i que jo hi
sortiria. Dins la producció de Mon-
teverdi, la Poppea és l’òpera més
interessant per a un contratenor. 

El cantant francès Dominique
Visse  interpreta Nutrice i Arnal-
ta en el repartiment principal, i

vostè en l’alternatiu, que disposa
de les seves pròpies funcions.
Assagen plegats o cada elenc va
pel seu compte?

Treballem plegats, és una ex-
periència grupal. A vegades es
barregen els casts. Si Visse, que és
un mestre, un referent europeu a
fer personatges còmics d’òpera
barroca, és baixa, el supleixo jo. I
a l’inrevés. No ens assemblem ni
físicament ni vocal, però això és en-
riquidor.

Com porta el repte d’interpre-
tar dos personatges alhora?

És molt estressant! Quatre ho-R
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Xavier Sabata
Contratenor. La nit de dimecres passat va ser especial per al cantant d’Avià. Tot i haver actuat en importants escenaris d’arreu del món, no va ser fins fa
tres dies que va debutar al Gran Teatre del Liceu de Barcelona, a casa, com li agrada dir. Sabata va interpretar dos papers per a contratenor a la funció de
l’òpera de Monteverdi «L’incoronazione di Poppea». Anit i els propers dies 11 i 14 de febrer repeteix actuació al coliseu líric de la Rambla

«El Liceu impressiona molt des de fora,
fins que hi entres i t’hi sents còmode»

MIREIA ARSO

Xavier Sabata, dijous, l’endemà
de l’estrena, a la platea del Liceu

L’ÒPERA

� LLOC: Teatre del Liceu de Barcelona. 
� DIES:  7, 10, 11, 13 i 14 de febrer a les
8 del vespre i 15 de febrer a les 5 de la
tarda. � ADREÇA: la Rambla, 51-59
� TELÈFON: 93 485 99 00. $ ENTRADES: de
9 (sense visió) a 186,50 euros. Web i
Servicaixa. @ www.liceubarcelona.com

L’INCORONAZIONE DI POPPEAL’ENTREVISTA
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EXPOSICIONS L’Escola d’Art mostra
l’obra del veterà dissenyador
gràfic manresà Antoni Sarri
L’exhibició es pot visitar fins al dia 25 d’aquest
mes de febrer al vestíbul del centre educatiu, en
horari acadèmic �46

LLIBRES Josep Maria Quintana i Jordi
Coca van presentar ahir dos dels
llibres finalistes de l’Amat-Piniella 
Els autors de les novel·les «Les revolucions perdu-
des» i «La noia del ball» van parlar a la llibreria Parcir
de Manresa de la seva obra �48
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res de funció sembla que passin en
només deu minuts. Corro d’una
banda a l’altra sense parar, canviant
perruques, mitges... i entremig
canto. Sort que hi ha un equip de
vestuari molt bo que t’ajuda que tot
plegat esdevingui més fàcil.

Com són aquestes dues do-
nes, Nutrice i Arnalta?

La Nutrice és severa, austera,
maquiavèl·lica, dolguda pel que li
passa a la seva mestressa, i fidel.
L’Arnalta és com la millor amiga de
Poppea, més inconscient que Nu-
trice, de voluntat més frívola, però
amb una gran humanitat i con-
tenta que Poppea millori perquè
això vol dir que la seva sort també
millorarà. Un dels grans moments
és la cançó de bressol que canta Ar-
nalta. Només per això ja val la
pena fer el paper.

Què li sembla la proposta es-
cènica d’Alden?

Terriblement intel·ligent, d’una
clarividència espectacular. Al bar-
roc, l’òpera era feta des del text.  El
segle XVII, era una proposta per
entretenir-se. Calia entendre la
història, fer que brillés el lirisme
musical, però també la teatralitat.
Alden recupera aquell esperit, si-
tua l’òpera en una època anacrò-
nica. I si ha de sortir una destral,
una pistola, un impermeable i
una infermera nazi, endavant.

Sobta que l’òpera assolís, en
poc temps, una gran popularitat?

I tant. L’òpera es va inventar i, en
vint anys, hi va haver una explosió
del negoci. A la Venècia de final del
segle XVII hi havia cinquanta-cinc
teatres d’òpera, temporades de sis
mesos... una gran competència. El
manuscrit de la Poppea s’ha per-
dut, però en tenim còpia perquè
se’n feien moltes representacions.

Llàstima que aquest títol no
s’hagi estrenat al Liceu fins ara.

Desgraciadament, anem una

mica tard en segons què. Però
mai no és tard quan arriba. En al-
tres llocs fa dècades que revisen les
òperes barroques, hi ha un reper-
tori vastíssim. A França hi ha molts
teatres d’òpera, cada dia omplen...
el consum cultural és diferent.
Però n’han après, no és genètic.
Amb aquesta representació del
Liceu s’ha donat un primer pas. I
quan veus que el teatre s’omple, vol
dir que anem pel bon camí.

Li encanta Monteverdi?
Em fascina. Té molta producció

operística perduda, que no s’ha
pogut trobar. Uneix música i tea-
tre: primer la paraula i després la
música. Hem de tenir en compte
que en el manuscrit de la Poppea
sortia el nom del poeta, autor del
llibret,  Giovanni Francesco Buse-
nello, i no del mateix Monteverdi.
Però els grans compositors són ca-
paços d’agafar l’energia del text i
crear una retòrica musical a sobre.

El gran públic, però, avui en dia
associa l’òpera als noms dels can-
tants més coneguts?

Vinculem l’òpera a les grans
veus, un motor important de l’ò-
pera, però cal desgranar els diver-
sos ingredients que té el gènere.

Com es viu la música als Estats
Units?

M’agrada molt anar-hi. Tinc l’a-
nècdota d’un concert del Messies
de Händel en què hi havia la Con-
dolezza Rice. Vam fer cinc o sis
concerts al Kennedy Center de
Washington, on caben tres mil
cinc-centes persones. Les entrades
costaven  o  dòlars, i cada dia
era ple. Els nord-americans vi-
uen la música sense filtres, sense
la construcció social ni l’elitisme
que hi ha a Europa. Aquells con-
certs van ser una comunió col·lec-
tiva, amb molta tendresa. En can-
tar l’Al·leluia, la gent s’agafava les
mans.

Actor de teatre a l’inici, també
va estudiar saxofon i cant. El be-

neficia aquesta versatilitat a l’ho-
ra de preparar una òpera?

Em permet tenir un apropa-
ment a la feina més polièdric, i
també més còmode.

Vostè ha estudiat cant històric.
Què és això?

Es tracta d’estudiar cant des de
la perspectiva de la pràctica, saber
les preguntes que t’has de fer per
interpretar de la manera que es feia
en el seu moment.

La seva veu de contratenor té
prou repertori?

El meu registre vocal em limita
a un període concret de la història,
però hi ha força òpera. Händel en
té una trentena. L’octubre debutaré
a la Fenice de Venècia amb un pa-
per protagonista a l’Agripina.

Una agenda carregada. Va ga-
ire a Avià?

Hi tinc casa. Quan sóc  a Cata-
lunya visc a Barcelona, però m’a-
grada molt anar a Avià, a vegades
hi estudio, s’hi està tranquil.

Un poble que, darrerament,
té molt protagonisme gràcies a
Marc Coma.

Ha, ha, ha... anàvem plegats a es-
cola, amb el Marc.
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El contratenor avianès interpreta dos papers a l’òpera de Monteverdi

MIREIA ARSO

«Tinc casa a Avià, tot i

que visc a Barcelona quan sóc

a Catalunya. De petit anava a

escola amb Marc Coma»

«A Estats Units viuen la

música com una comunió

col·lectiva, sense tants filtres

com es fa a Europa»

«Monteverdi em fascina,

uneix música i teatralitat, amb

gran importància de la paraula.

Té molta producció perduda»
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