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Sensualitat primigènia
L’Incoronazione di Poppea

Autor:Monteverdi
Intèrprets: Sabina Puértolas
(Poppea), David DQ Lee (Nero
ne), Maite Beaumont (Ottavia/
Virtut/Dama de l’emperadriu)
Orquestra:EnsembleMatheus
Director: Jean Cristopher
Spinosi
Lloc i data:Liceu (1/XII/2017)

JORDI MADDALENO

El Liceu ha volgut sumar el seu

granet de sorra al 450è aniversa
ri del naixement de Claudio
Monteverdi, el pare de l’òpera,
amb aquesta representació en
concert de la seva última obra
per a l’escena lírica, L’Incorona
zione di Poppea (Venècia, 1642).
Amb l’agrupació d’instruments
originals, EnsembleMatheus i la
direcció del seu fundador, un in
quiet JeanChristophe Spinosi,
la celebració ha resultat atracti
va però desequilibrada sobretot
per un enfocament des del podi
en què l’excés ha superat la finor
teatral. La qualitat excelsa d’un

llibret i una música sublim no
han perdut modernitat en els
seus 375 anys d’existència.
L’extensa i complexa partitura
necessita un mestre de cerimò
nies que sàpiga embastar la ri
quesa dramàtica d’una òpera so
bre el poder, l’ambició, l’amor i la
traïció ambel seu contrapunt cò
mic, irònic. Així, Spinosi brilla
en els solos orquestrals amb un
nervi i ritme contagiosos, passa
caglia o marxa triomfal final, pe
rò en escenes de la severitat mu
sical de la mort de Sèneca o en el
lament final commovedor d’Ot
tavia: “A Dio, Roma!”, no hi va
haver emoció, va faltar màgia,
colors i sobretot profunditat.
Malgrat la volubilitat de Spisosi,
va destacar la riquesa sonora de

l’Ensemble Matheus, amb l’arpa
d’una fantàstica Flora Papado
poulos, el clau i orgue de Stépha
neFuget o la bonica sonoritat del
violoncel, violes i violes de gam
ba. Del repartiment, va brillar la
sensualitat vocal i interpretativa
de la Poppea de Sabina Puérto
las, un rol que té les característi
ques que la converteixen en la
primera femme fatale de la histò
ria de l’òpera. La dolçor del seu
fraseig, sempre cuidat i comuni
catiu, un àngel especial que la va
fer brillar en cada intervenció i
un estil musical polit, la van con
vertir en una protagonista com
movedora. Va triomfar la també
pamplonesa Maite Beaumont,
sobretot com a Ottavia, de voca
litat impol∙luta i càlida. La mez

zo es troba enunmoment dema
duresa feliç, com ja va demostrar
en el Rossini que va inaugurar
temporada al Liceu l’octubre
passat.

AlNerone capritxós vocal i es
cènic del contratenor David DQ
Lee li va passar una cosa similar
a Spinosi, carregant en excés un
so alambinat i entubat, malgrat
tenir un registre potent i la finor
d’una emissió neta i de gran
fiato.
Entre la resta de l’equilibrat

repartiment va lluir el registre
greu i bonic del Sèneca de Luigi
de Donato, la brillantor del tim
bre del contratenor Filippo Mi
neccia com a Ottone o l’estil i te
atralitat del tenor sevillà Fran
cisco Fernández Rueda.c

CRÍTICA D’ÒPERA

Zadie Smith novel∙la la vida paral∙lela de dues amigues que tenen el somni de triomfar en la dansa

Les lliçonsdeMichael Jackson

XAVI AYÉN
Barcelona

Des del seu ordinador
portàtil, l’escriptora
Zadie Smith (Lon
dres, 1975) intenta
solucionar un petit

problema domèstic: la seva família
ha perdut les claus i no pot entrar a
unpisquetéaLondres.Unavegada
teledirigides les claus en direcció a
home i fills, accedeix a parlarnos
de la sevanovanovel∙la,Tiemposde
swing (Salamandra), una història
narrada per una dona innominada
que evoca la seva adolescència en
un barri negre londinenc i la seva
amistat amb laTracey, aqui eldestí
ofereix una mala vida mentre ella,
amb els anys, es converteix en l’as
sistent d’una cantant pop de fama
mundial. Si haguéssim d’etiquetar

el llibre ambmetadades, posaríem:
raça, classe, ball, fama, joventut,
identitat.
La part més autobiogràfica de la

novel∙laés,curiosament, laquepas
sa a l’Àfrica, on l’Aimee –així es diu
la cantant, una mena de Beyoncé–
apadrina un programa educatiu en
una petita ciutat. “Vaig anar com a
periodista a Libèria fa deu anys, la
mevamare i elmeu oncle han estat
casatsambpersonesdeGhana, l’es
coladelamevafillateniaunprogra
mad’intercanviambGàmbia...Però
tot és sempre autobiogràfic: parles
delqueestimes, elque t’interessa”.
El Regne Unit té un fecund cor

rent de novel∙les ambientades al
mónde lamúsica–deNickHornby
a Hanif Kureishi passant per Sal
man Rushdie– que Smith justifica
així: “El pop és l’única glòria que
ens queda als britànics; que bé que

ho fem, això de la música!”. Però
ella no s’endinsa en aquesta via, si
nó que reflexiona sobre la identitat
a partir d’elements com la classe
(baixa) i la raça (negra), uns ele
mentsque“determinenelcursdela

vida de la gent, que els diuen el que
éspossible i elqueno”.
Les dues noies protagonistes es

tudien icomentenelspassosdeball
iescenesconcretesdeFredAstaire,
Michael Jackson i molts altres que

el lectorpodràrastrejaraYouTube.
La fama de la diva Aimee remet a
certs elementsdeL’homedelsautò
grafs, la seva novel∙la del 2002.
“Sempre escric per a lameva gene
ració i sobre la meva generació
–aclareix–. Per desgràcia, som els
que hem creat l’obsessió per la fa
ma. Fins i tot la paraula celebrities
enanglès, i els reality shows i les re
vistes de tafaneries del tipus de
l’¡Hola!”. Però l’autora es fixa, més
que en la supercantant, en l’assis
tentpersonalde lacantant.
El carisma és un altre dels temes

tractats, a través del personatge de
la Tracey, l’amiga de la narradora.
“Ésundonaturalque tenenalguns.
Depetit, etdiuenqueelmónésuna
meritocràcia,queelmésllest,elque
en sapmés, és el quehi arriba. Però
després l’experiència et demostra
quenoésaixí:heconegutcentenars

depersones com laTracey, ambun
talentenormeicarisma,més llestes
que jo, però que no hi arriben per
què, simplement, no hi ha sortida
per a elles. Escric sobre tot aquest
potencialqueesperd”.
A lanovel∙la esparlade ritualsde

ball exòtics que marquen el trànsit
almónadult, que en el fons és el te
ma central de l’obra. “Sento enveja
d’aquells rituals; m’agradaria que
tinguéssim un moment formal per
entendre que passemper una tran

sició vital. Els adolescents occiden
tals s’hand’espavilar idescobrirho
pel seucompte”.
Tiempos de swing s’estructura en

capítolsbreus, a travésdesalts geo
gràfics i temporals constants, i és la
novel∙la que es llegeix més ràpida
mentdel’autora.“Unaparttéaveu
re amb temes pràctics –confessa–.
Tincfillspetitsipoctempscadadia.
Ferhoaixí emfeia tenir la sensació
queanavaavançant.Ah!Éstandife
rentdequanescrivia capítolsde40
pàgines, com a Sobre la bellesa
[2005]!Vaigvolerparlar clar, sense
simplificar,peròque tot fluís”.
Smithnoesvavolerdedicarmaia

la dansa. “M’agradava cantar, però
no séballar, nom’agrada actuar, no
suporto la faltadecontrol, odioque
emfacinfotos,nosuportoestarsot
mesa a ningú. I, quan actues, de
pens totalment del públic. Tota la
mevafamíliapujaalsescenaris, tinc
dos germans actors... Però a mi no
emfaelpes”.
En tot el llibrehihauna reivindi

cació latent de l’educació. “Això és
totelquesé: l’educacióéslagranvia
de fugida, de transcendir la teva re
alitat.Quanconeixeselsmoltprivi
legiats –per exemple, els aristòcra
tes anglesos–, t’adones que per a
ells no és important; els és igual
aprendre, perquè sempre faran el
que els doni la gana. LadyDiana va
suspendre tots els exàmens de se
lectivitat... Per a la classe baixa, en
canvi, l’estudi ho és tot; per ami ho
haestat, iperaixòhiposoèmfasi”.c

MANÉ ESPINOSA

La britànica Zadie Smith fotografiada ahir en un pati de la Pedrera

“Quanetspetitet
diuenqueaixòésuna
meritocràcia,queelque
ensapméséselquehi
arriba,perònoésaixí...”

“Lameva generació
és la que ha creat
l’obsessió per la fama,
fins i tot la paraula
‘celebrity’”


