
Una de les grans nits del Liceu. 
El debut a Barcelona d’Anna Ne-
trebko amb Iolanta, joia lírica de 
Txaikovski, es va saldar amb un 
gran èxit. El públic dret, i després 
de gairebé un quart d’hora d’acla-
macions, va abandonar la sala amb 
la sensació d’haver viscut un ver-
dader esdeveniment. Triomf sense 
discussió per a la diva i protagonis-
ta d’aquesta preciosa òpera, però 
també per a la resta dels partici-
pants, que van demostrar un nivell 
extraordinari. Magnífica l’orques-
tra i el cor del Mariinski de Sant Pe-
tersburg, sota la magistral direcció 
de Valeri Guerguiev, i espectacu-
lar l’actuació de la resta del repar-
timent, amb un imponent Serguei 
Aleksaixkin com a Rei de Provença 
i un magnífic Serguei Skorokho-
dov, com a Comte Vaudémont. El 
millor de l’escola russa sobre l’es-
cenari.
 L’atenció estava sobretot centra-
da sobre la diva. I no va defraudar. 

La seva aparició en escena amb un es-
pectacular vestit d’organdí vermell  
amb volants que intentaven imitar 
els pètals de les roses va provocar els 
primers comentaris d’admiració. 
L’artista va oferir un brillant desple-
gament de recursos dramatúrgics i 
vocals, malgrat les limitacions que 
ofereix sempre una versió concert. 
Des del primer moment va hipnotit-
zar el públic de tant ficada com esta-
va en el seu paper de princesa cega i 
va mostrar sempre les qualitats que 
l’han fet cèlebre.
 La lluminosa veu de la soprano va 
exhibir delicadesa i accentuat liris-
me en les seves intervencions, que 
van dibuixar el traç psicològic d’una 
princesa que viu en les ombres de la 
ceguesa. També va destacar el seu 
to envellutat en la tessitura central 
de la seva flexible paleta vocal. I va 
ser un luxe sentir-la en l’esperat duo 
amb el magnífic tenor Skorokhodov 
en l’escena de les flors. La parella va 
mostrar una gran química
  La història de la princesa a qui 
el seu pare, el rei René de Provença, 
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li ha ocultat la veritat sobre una al-
tra vida en què dominen la llum i 
el color perquè no se senti desgra-
ciada, va ser seguida amb emoció 
pels espectadors que no van trobar 
a faltar l’escenificació. La partitura 
va marcar a la perfecció els temps 
de la narració. Robert de Borgonya 
(fantàstic Alexander Gergalov) re-
nunciarà al seu compromís amb 
ella i propiciarà la desitjada alian-
ça amorosa de Iolanta amb Vaudé-
mont. La recuperació de la visió por-

tarà a un brillant final feliç. Però 
si la cantant era l’eix de la trama, 
no és menys cert que la presència 
de Valeri Guerguiev, el seu desco-
bridor, al capdavant de l’orques-
tra i cors del Mariinski era un mo-
tiu suficient per no perdre’s aques-
ta aposta, que tindrà una segona 
funció diumenge. El director i les 
formacions van demostrar un ab-
solut domini d’aquesta partitura i 
d’un repertori en què no tenen ri-
val. Senzillament magistrals. H

La soprano 
va exhibir potència 
dramatúrgica 
i vocal encarnant 
la princesa cega

Aclaparadora
Iolanta
Anna Netrebko va enlluernar en una gran 
nit per al brillant elenc i Valeri Guerguiev
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DAVID BOWIE, EN PAU AMB ELL MATEIX
Nova York q Feia gairebé dos anys que estava desaparegut. Però ahir, i 
després d’acabar amb els rumors sobre el seu retir amb la publicació de la 
cançó Where are we now?, avançament d’un nou disc al març, David Bowie va 
regalar als seus fans una foto seva. L’havia fet Jimmy King dimarts, dia del 66è 
aniversari del músic, quan van anar a dinar a un restaurant japonès. Un Bowie 
en bon estat mira de perfil en la instantània, que es pot veure a la pàgina de 
Facebook de l’artista. «Aquest és l’aspecte d’un home en pau amb ell mateix 
després de saber la reacció de l’anunciat ahir», escriu Bowie.


