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El Liceu presenta una òpera del 
segle XViii amb estètica manga

MARTA CERVERA
BARCELONA

L’
arbore di Diana (L’arbre de 
Diana), una òpera bufa i 
fins i tot amb un punt pi-
cant del compositor va-

lencià Vicent Martín i Soler i del lli-
bretista Lorenzo da Ponte, inaugura-
rà demà la temporada operística del 
Liceu. Inexplicablement, encara que 
l’obra va ser un dels hits més grans de 
la Viena del segle XVIII i es va tradu-
ir a l’alemany i al rus, no s’ha repre-
sentat mai abans en versió escenifi-
cada al coliseu de la Rambla.
 L’òpera mostra l’enfrontament 
entre la deessa Diana, defensora acèr-
rima de la castedat, i el déu Amor, 
partidari del carpe diem. L’acció trans-
corre al jardí de Diana, on una pome-
ra serveix a la deessa per controlar 
les seves nimfes. Si quan passen per 
sota l’arbre resplendeix i canta, vol 
dir que li són fidels. Però si al contra-
ri s’han entregat a l’amor, l’arbre les 
fulmina amb una pluja de pomes.  

«EXTREMADAMENT SEXI»/ Al cartell, amb 
un excel·lent elenc, destaquen els 
dos protagonistes, Michael Maniaci 
(que interpreta Amor) i Laura Aikin, 
en el paper de Diana, rol al qual, se-
gons va explicar ahir, s’enfronta ara 
per primera vegada. «Es tracta d’un 
personatge que m’agrada molt, mal-
grat que la seva primera ària és de 
les més difícils. Però m’atrau perquè 
és extremadament sexi i, a la vega-

Francisco Negrín 
s’ha inspirat en el 
còmic japonès per 
vestir els cantants

L’obra, composta 
pel valencià Martín  
i Soler, obre demà  
la temporada

da, molt masculí i militar», va afegir 
la soprano nord-americana. «A més, 
resulta molt refrescant abordar un 
personatge que diu tantes veritats 
sobre aquells impulsos que no po-
dem frenar i que ens fan humans», 
va subratllar. Però, ¿creu que avui 
dia es pot defensar la castedat? «No, 
encara que estic d’acord que hi ha 
d’haver un límit moral i que la idea 
em sembla molt honorable, crec que 
la castedat completa no és sana, no 
és compatible amb una vida saluda-
ble», va contestar.
 Francisco Negrín, el director d’es-
cena, va aclarir que si bé es tracta 
d’una obra del barroc, l’estètica «és 
moderna». De fet, «el vestuari està 
inspirat en els dibuixos animats ja-
ponesos perquè si en la seva època 
l’objectiu era connectar amb el pú-
blic, el més just és seguir-ho inten-
tant avui dia».

 Per la seva part, el director mu-
sical, Harry Bicket, va alabar la ca-
pacitat de Martín i Soler a l’hora 
d’«escriure melodies enganxoses. 
Mozart també va intentar fer música 
senzilla, però no li va sortir perquè 
era més profund, més intel·lectual, 
més filosòfic», va valorar. Bicket i Ne-
grín ja van treballar junts en una al-
tra obra de Martín i Soler, titulada 
Una cosa rara, i tots dos van coincidir 
a parlar de la «bona química» que hi 
ha entre ells.
 L’arbore di Diana va ser la tercera 
òpera que va compondre Martín i 
Soler per a la companyia oficial de 
l’Imperi Austrohongarès, després 
d’Il burbero di buon cuore (1786), que 
va aconseguir bona acollida, i Una co-
sa rara, que va ser estrenada a finals 
d’aquell mateix any, i que va acabar 
consagrant-lo com l’autor més popu-
lar d’Europa. H

33 Un moment de l’assaig general de L’arbore di Diana, ahir, al Liceu.
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EL CINE CATALÀ  
ES PREPARA  
PER AL FESTIVAL 
DE SITGES
Barcelona q La indústria catalana 
estarà representada al Festival 
de Sitges d’aquest any per set 
pel·lícules i 19 curtmetratges.  
[REC] 2, de Jaume Balagueró i 
Paco Plaza, inaugurarà demà 
el certamen, i dues més, Ingrid, 
d’Eduard Cortés, i Son & Moon, de 
Manuel Huerga, participaran en les 
seccions oficials. Els cineastes, 
excepte Balagueró i Plaza, es 
van reunir ahir amb la premsa per 
presentar les seves pel·lícules. En 
la imatge, d’esquerra a dreta i de 
dalt a baix, Loris Omedes, Manuel 
Huerga, Eduard Cortés, Ferran 
Audi, Lluís Quílez i Isaac Torres.

Vicent Martín i Soler (València, 
1754 - Sant Petersburg, 1806) va 
ser conegut popularment com 
a Martini lo Spagnolo. La seva 
música va ser molt apreciada 
pels seus contemporanis i Mozart 
mateix va envejar-li la capacitat 
melòdica. Va escriure fins a 21 
òperes i també diversos ballets.

radiografia

maRTíN i soLER

El rival de Mozart

Amb un Oscar ja entre els seus 
guardons –per Belle époque el 
1993–, Fernando Trueba (Madrid, 
1955) sap que fins a l’últim minut 
no hi ha res segur. De moment, 
ha fet el primer pas de la carre-
ra per aconseguir l’estatueta de 
Hollywood perquè la seva últi-
ma pel·lícula, El baile de la Victo-
ria, va ser elegida ahir per l’Aca-
dèmia de Cine per representar Es-
panya. El treball de Trueba es va 
imposar a Mapa dels sons de Tòquio, 
d’Isabel Coixet, i Gordos, de Daniel 
Sánchez-Arévalo.
 «Fer una pel·lícula és la meva 
feina, però els premis ja no de-
penen d’un. Algunes vegades en 
reps i altres et claven pedrades, o 
totes dues coses», va declarar ahir 
el realitzador, que va presentar el 
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Trueba torna  
a la carrera 
dels oscars 
amb ‘El baile 
de la Victoria’

MERCEDES JANSA
MADRID

33 Fernando Trueba.

seu últim treball fa a penes deu 
dies al Festival de Sant Sebastià, 
fora de concurs. El film s’estrena-
rà a les sales el 4 de desembre.
 Per a El baile de la Victoria, Tru-
eba va adaptar la novel·la del ma-
teix títol amb què l’escriptor xilè 
Antonio Skármeta va guanyar el 
premi Planeta el 2003, i va escriu-
re el guió amb el seu fill Jonás. 
 Protagonitzada per Ricardo 
Darín –l’actor argentí també en-
capçala el repartiment d’El secre-
to de sus ojos, de Juan José Campa-
nella, que representa l’Argentina 
als Oscars–, el film número 13 del 
director de La niña de tus ojos narra 
les relacions entre dos lladres am-
nistiats després de la recuperació 
de la democràcia a Xile. 
 La primera selecció fins a ser 
inclosa a la llista de cinc candi-
dates al premi com a millor pel-
lícula de parla no anglesa serà al 
gener, encara que la decisió final 
es coneixerà el 2 de febrer. True-
ba té com a rivals, a més de Cam-
panella, Michael Haneke i La cin-
ta blanca, que va guanyar la Palma 
d’Or en el passat festival de Can-
nes i representarà Alemanya; el 
francès Jacques Audiard, amb El 
profeta, i l’italià Guiseppe Torna-
tore, amb Baaria, presentada al 
Festival de Venècia. H 


