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L’incoronazione di Pop-
pea és una òpera d’unes
quatre hores de durada
(amb pauses incloses).
Bicket i Alden han tret poc
les tisores. Només han es-
curçat l’últim quadre, des-
prés de constatar que hi ha
massa reiteracions, i per
fer un favor als especta-
dors que ja han tingut una
alta dosi d’òpera. Tot i que
la partitura ja vingués pau-
tada per Monteverdi, Bic-
ket i Alden han treballat la
instrumentació, així com
el color de les veus. Alden
insisteix que aquesta parti-
tura «aporta més flexibili-
tat que Haendel», per
exemple. En aquest sentit,
la soprano sueca Miah
Persson (Poppea) celebra
que la construcció del per-
sonatge en aquesta pro-
ducció, lluny de regir-se
per uns paràmetres rígids,
«ens permet expressar
com a individus». Això fa
que cada funció sigui dife-
rent, ja que hi ha dos repar-
timents que varien. Cada
cop es confronten els in-
tèrprets, sense unes regles
inflexibles per respectar a
banda de la mateixa trama:
«Tenim dos repartiments,
però ningú és titella de
l’altre», comenta Alden.

A l’òpera, es confonen
sexe, política i poder. Pop-
pea aconsegueix ser reco-
neguda com a emperadriu
de Roma, en convertir-se
en esposa de Neró. Per ar-
ribar al tàlem de l’empera-
dor ha calgut enganyar i
assassinar. El llibret no
maquilla l’ambició
d’aquests dos personatges
que la història recorda

com un colèric dèspota i
com una cortesana ambi-
ciosa i sense escrúpols. És
una visió humanista, un al-
tre tret que el reconcilia
amb la modernitat. En
l’òpera cap protagonista és
redimit pels autors, «ni el
filòsof Sèneca, que és cas-
tigat com a col·laborador
d’un règim criticable», diu
el director d’escena. La
màgia del llibret és que dó-
na una visió sofisticada del
món a través de la bellesa i
la passió.

Matabosch no entén per

què encara no s’havia pre-
sentat mai L’incoronazio-
ne di Poppea al Liceu, una
peça que té una certa tradi-
ció en el gènere líric tant
per les solucions musicals
de Monteverdi com per la
trama, carregada de sar-
casme.

La producció que ara es
veurà al Liceu, tot i que
s’ha rebutjat fer una apro-
ximació paròdica al segle
XXI, no menysté l’ocasió
de fer gags amb transves-
tits, i de persuadir amb ca-
ràcters immorals.

Es representa per primer cop «L’incoronazione di Poppea» de Monteverdi, 350 anys després de ser escrita

El Liceu trenca el malefici de Poppea
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La soprano Miah Persson, en un assaig, el cap de setmana passat al Liceu. / JUANMA RAMOS

● El director d’escena, David Alden,
és provocador. En la presentació del
muntatge no es va estar de clavar una
estocada a bona part dels autors d’òpe-
ra dels últims tres segles: «L’òpera va
ser interessant els primers trenta o qua-
ranta anys d’història, després va iniciar
el declivi.» Alden, gat vell, va puntua-
litzar que aquesta decaiguda creativa
tenia alguns pics amb partitures d’au-
tors com Mozart, Haendel o Wagner.
Després de la novetat de la creació del
gènere, els autors al segle XVIII es van
limitar a repetir les estructures d’èxit.

● El director artístic del Liceu, Joan Ma-
tabosch, reconeix que la programació de
L’incoronazione di Poppea omple un dels
buits culturals que encara tenia el Liceu.

On sí que no dóna lloc a matisos Al-
den és en l’actualització de la peça:
«Cavalli i Monteverdi són més actuals
que Verdi.» I és que el punt de partida
del llibret és enginyós («està a l’altura
dels millors autors shakesperians»), i
alhora parla d’un tema de plena actua-
litat: l’ús de la sexualitat per accedir al
poder. El muntatge no s’ha escudat en
cap cas concret, aquesta evidència «ja
surt a totes les portades». Els dos direc-
tors han comprovat que els espectadors
han traslladat l’obra al seus aspectes
locals i actuals en cada funció.

Des d’avui i fins al 15 de febrer, es presen-
ta una producció estrenada el 1997 dirigi-
da per dos erudits de Monteverdi. Després
d’analitzar dues de les versions més anti-
gues del títol, estrenat el 1642, Harry Bic-

ket (direcció musical) i David Alden (di-
recció escènica) han construït una pro-
ducció que s’ha recompost com un trenca-
closques, extrem que ha permès la revisió
a partir dels mateixos cantants. Bicket

puntualitza que les funcions varien «de-
penent del que ens donin els cantants a
l’escenari». L’obra, una de les primeres
que va sortir de palau per anar als teatres,
remet a la improvisació jazzística d’avui.

Monteverdi, més actual que Verdi

● La no-renovació d’Eiji
Oue com a director titular
de l’Orquestra Simfònica
de Barcelona i Nacional de
Catalunya (OBC) de mo-
ment només és un rumor
que corre pels passadissos
de L’Auditori, però els mú-
sics de l’orquestra ja s’han
mobilitzat a favor seu a tra-
vés del seu bloc (obcmu-
sics.blogspot.com), que
connecta amb la pàgina del
Facebook «Salvem Eiji
Oue». El bloc, In Fernem
Land, recull una enquesta

interna feta el desembre en
què 90% dels músics en-
questats (73) es mostraven
a favor d’Oue i una carta
oberta al gerent de l’OBC,
Patrick Alfaya.

«Oue ha transformat
l’orquestra, és una bellíssi-
ma persona que sap gua-
nyar-se la gent sense impo-
sar res; a nosaltres ens fa
treballar intensament sem-
pre amb molta il·lusió, i ai-
xò es transmet al públic,
que també s’està mobilit-
zant», comentava ahir José
Valentín Centenero, de

l’OBC. Aquest cap de set-
mana han circulat entre el
públic de L’Auditori uns
fullets en defensa del direc-
tor nipó repartits pel seus
fans i s’han sentit crits de
«Oué, Oué, Ouéeeee» en
acabar els concerts.

Eiji Oue va succeir Oriol
Martínez Izquierdo al cap-
davant de la formació la
temporada 2006/07 i el seu
contracte s’esgota el juny
del 2010. Un dels noms que
circula com a possible suc-
cessor d’Oue és el director
Víctor Pablo Pérez, actual

director de l’orquestra de
Galícia, un mestre recone-
gut per la seva faceta de for-
mador.

Des de l’administració
de L’Auditori es considera
que és «massa d’hora» per
tractar el tema, ja que enca-
ra no s’ha elaborat cap in-
forme valoratiu de la feina
d’Oue per part del consell
assessor. Amb vista als me-
sos de març i abril, el con-
sell d’administració té pre-
vista una reunió per analit-
zar la qüestió i prendre una
decisió.

L’OBC es mobilitza per «salvar» Oue
V.G. / Barcelona

Eiji Oue el 2005 a L’Auditori./ ORIOL DURAN


