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Els Premis de la Crítica dels Amics del Liceu, que aquesta temporada arriben a la seva 22a edició, han
guardonat com a millor representació de la temporada 2013-2014 La llegenda de la ciutat invisible de Kitej,
de Rimski-Kórsakov, que també s’ha endut el premi al cantant revelació amb Svetlana Ignatovitx en el
paper de Donzella Fevrònia i ha obtingut el premi al millor director d’escena, Dmitri Tcherniakov.
Aquest darrer premi s’ha concedit ex aequo amb Laurent Pelly per una Cendrillon de Massenet de conte
de fades. Aquesta òpera també s’ha endut el premi a la millor direcció musical amb el britànic Andrew
Davis, i la protagonista, la mezzosoprano nord-americana Joyce DiDonato, ha estat guardonada amb el
premi a la millor cantant femenina.
El premi al millor cantant masculí ha estat atorgat a Carlos Álvarez, per la seva interpretació de Carlo
Gérard a Andrea Chénier, d’Umberto Giordano, representada al Festival Castell de Peralada, i per la
participació en aquest mateix festival i també al Liceu, el premi al millor cantant en recital o en concert
ha estat destinat a Jonas Kaufmann.
La menció especial del jurat ha estat per al certamen esdevingut ja un referent dels cicles de Lied a Barcelona,
Festival LIFE Victoria, que enguany ha celebrat la seva segona edició. En contraposició, l’error més notable
de la temporada s’ha considerat la pobresa de la commemoració del Bicentenari Verdi al Liceu.
El jurat ha estat compost per crítics d’òpera dels principals mitjans, entre els quals es troben les revistes
Ópera Actual, Opera, Revista Musical Catalana, Scherzo, Time Out; diaris com l'Ara, El Periódico, El País,
l'ABC, La Razón, El Mundo; el digital de cultura Núvol i ràdios i televisions com Catalunya Música, Radio
Clásica, BTV o La Xarxa.

PREMIS DE LA CRÍTICA

Entrevista a
Pablo González       Pàg. 12

La llegenda de la ciutat invisible de Kitej © Antoni Bofill
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Editorial

Simfònica del Gran Teatre del Liceu i del Cor Vivaldi-Petits
Cantors de Catalunya (dissabte 20 de desembre a les 18 h i
diumenge 21 a les 11 h). El Palau de la Música Catalana, per la
seva banda, oferirà un magnífic concert de l'Oratori de Nadal de
J. S. Bach a càrrec de la soprano Katherine Watson, el contratenor
Damien Guillon, el tenor Julian Prégardien i el baix Matthew
Brook acompanyats pel Cor del Cambra del Palau de la Música
i per la formació Les talens lyriques, sota la batuta del prestigiós
Christophe Rousset (dijous 18 de desembre a les 20.30 h); i torna,
un any més, el concert participatiu d'El Messies de Händel (dilluns
15 i dimarts 16 de desembre a les 20 h). L'Auditori també
presenta un programa nadalenc amb el concert que oferirà
l'Orquestra de Cambra d'Acordions de Barcelona –la primera
orquestra d'acordions cromàtics d'Espanya– que, sota la direcció
de Jesús Otero, interpretarà obres de Strauss, Toldrà, Turina,
Chaplin i Morricone, entre d'altres (dissabte 20 de desembre a
les 18.30 h).

Actualitat

Les festes nadalenques sempre
són una època idònia per
recuperar obres del repertori
tradicional. El Liceu contribueix
a aquesta recuperació amb el conte
clàssic d'Els Pastorets, en una nova
orquestració simfònica d'Albert
Guinovat i de la mà de l'Orquestra

CONCERTS DE NADAL PRENDRE PARTIT AL TEATRE GOYA

El Teatre Goya presenta durant el mes de
desembre, i fins al proper mes de febrer,
la peça Prendre partit, dirigida i
protagonitzada per Josep Maria Pou, amb
Andrés Herrera, Pepo Blasco, Sergi
Torrecilla, Sandra Monclús i Ana Alarcón.
La història, escrita per Ronald Harwood,
se situa tot just acabada la Segona Guerra
Mundial, quan s'investiga la col·laboració
del director d'orquestra Wilheim
Furwängler amb l'anterior règim nazi.

El text vol ser una reflexió sobre la confrontació entre cultura i
poder, entre art i política, sobre el compromís i la indiferència.
Es tracta d'un duel actoral que enfronta dues maneres d'encarar
el conflicte.

Els socis d'Amics del Liceu poden beneficiar-se dels següents
descomptes:
- preu especial de 12€ per a la funció del 6 de desembre a les 18h
- 25% de descompte per a les funcions del 6 al 14 de desembre
(per compres fetes abans del 2 de desembre)
- 15% de descompte per a la resta de funcions
Compra d'entrades al web empreses.promentrada.com
identificant-se amb l'usuari amicsliceu i la contrasenya 2012.

El 15 de gener farà 10 anys de la mort de Victòria dels Àngels i, tot i que encara no hi ha data, l'artista tindrà un carrer a la seva
estimada ciutat. Serà al barri de Fort Pienc, al districte de l'Eixample, a l'entorn del futur parc de les Glòries on Barcelona, com
Cerdà l'havia somiada, s'obrirà definitivament a l'est. Un carrer al costat del TNC i de l'Auditori, i molt a prop dels alumnes de
l'ESMUC. Els estudiants, no només de música, van ser un incentiu a l'univers personal de Victòria dels Àngels. Testimonis de
la infància a la Universitat, deixebles de cursos o classes magistrals, a la maduresa. Estudiants, i passavolants desorientats, són
ara els usuaris dels jardins que duen el seu nom al 'pati' de la Facultat de Geografia, Història i Filosofia de la UB, al carrer de
Montalegre. Un lloc recòndit, amb un punt de clandestinitat, on conviu una mimosa (l'arbre preferit de la cantant) amb excavacions
del subsòl on fan pràctiques els futurs arqueòlegs. Els Jardins Victoria de los Ángeles, inaugurats el 2007, responen a una iniciativa
d'Amics del Liceu que, en ocasió del vuitantè aniversari de l’artista (el 2003), va iniciar els tràmits per atorgar el nom de la soprano
a un carrer de la ciutat de Barcelona. La proposta de l'Administració municipal va ser aquest passadís (entre Ramelleres i
Montalegre) de la Facultat que s'havia traslladat de la Diagonal al Raval. Epicentre, el barri, de la formació de l'artista. Un espai,
el jardí, en la ruta de la Milà i Fontanals (la primera escola) i del Conservatori del Liceu.
Del novembre de 2003 (mes de l'aniversari) al febrer del 2004, Amics del Liceu també va organitzar un homenatge pels vuitanta
anys de l'artista amb diversos actes on van participar figures del món de la lírica, amics, professors i crítics. L'homenatge va
culminar amb la projecció de material inèdit sobre Victòria dels Àngels.
Ara, coincidint amb els 10 anys de la seva mort, Amics del Liceu ha convidat el professor Miquel Peralta a presentar Victòria
dels Àngels, el diàleg amb les muses, una conferència que, en paraules de l'autor, 'mira de treure l'entrellat de quins són els punts
forts de l'art de Victòria dels Àngels, fugint de l'elogi fàcil i dels tòpics que s'han anat creant, i que sovint es repeteixen mecànicament
sense afegir res de nou'.
Pels propers mesos, la Fundació Victoria de los Ángeles organitza la tercera edició del festival de Lied  LIFE Victoria, un concert
d'homenatge a l'auditori Pau Casals del Vendrell, una exposició de fotografia a l'Escola de Música de Sant Cugat i l'edició en
DVD del documental Brava, Victòria!
L'adéu professional de l'artista va ser amb la Cançó de comiat d'Eduard Toldrà i text de Tomàs Garcés.
Adéu galant terra, adéu! / adéu-siau vinya verda / flor seca del caminal / lledoner de bona ombreta. / Ja no m'assec al pedrís / ni me bressa
la riera. / Adéu galant terra, adéu!
Recordem, asseguda amb una guitarra a les mans i gronxada per la música de l'aigua, la Victòria dels Àngels que, abans de morir,
demanava no oblidar 'que sempre havia estat la Mimì'.



Preu de la visita: 10€ (preu real 20€)
Recomanem portar calçat còmode. Durant la visita –1h30min de durada–
no hi haurà lloc on seure i es pujaran i baixaran força escales.

Places limitades. Cada soci pot portar un acompanyant.
Per fer la reserva cal posar-se en contacte amb l'Associació

Amics del Liceu organitza una visita
guiada al Teatre, amb un descompte del
50% per als socis, que ens durà a fer un
recorregut per les interioritats: l'escenari,
les sales d'assaig, els camerinos, la sastreria
i la sala de caracterització.

La visita és a càrrec de socis voluntaris de l’Associació que des de
fa vuit anys dediquen generosament el seu temps a aquesta tasca.
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Agenda d'activitats

CONFERÈNCIA
Maria Stuarda
SALA DEL COR DEL GRAN TEATRE DEL LICEU, La Rambla 51- 59 

CONFERÈNCIA
Una voce in off i La voix humaine
SALA DEL COR DEL GRAN TEATRE DEL LICEU, La Rambla 51-59

DILLUNS DIA 15 DE DESEMBRE A LES 19.30H

La musicòloga Míriam Grau Tanner ens
aproximarà a Maria Stuarda, la segona de
les òperes de la Trilogia Tudor que,
juntament amb Anna Bolena i Roberto
Devereux, Gaetano Donizetti dedicà a la
reina Elisabet I d'Anglaterra.

DIMECRES DIA 14 DE GENER A LES 19.30H

Dues òperes del segle XX amb un
personatge absent com a part central de la
trama que seran presentades per Antoni
Colomer, crític musical i coordinador del
"Centenari Xavier Montsalvatge".

*Indicat per als socis que prèviament hagin realitzat la sol·licitud i als quals
l’associació hagi confirmat la possibilitat d’assistència. L’associació no es fa
responsable dels possibles canvis o anul·lacions de dates anunciades en el llistat.

DESEMBRE:

Dissabte 13 a les 18h
Die Meistersinger von Nürnberg de R. Wagner. Cinemes Yelmo,
en directe des del Metropolitan de Nova York

Dilluns 15 a les 19.30h
Conferència a l'entorn de Maria Stuarda. Sala del Cor del Gran
Teatre del Liceu

Dimecres 17 a les 17h
Assaig general de Maria Stuarda (dia per trucar: 16 de desembre*)

Dissabte 20 a les 19.15h
Rigoletto, de G. Verdi. Cinemes Girona i Grup Balañà, en diferit
des de la Staatsoper de Viena

Dimarts 23 a les 20h
Maria Stuarda, retransmissió en directe per Catalunya Música

GENER:

Diumenge 4 a les 18h
Moby Dick, de J. Heggie. Cinemes Girona, en diferit des de la San
Francisco Opera (dijous 15 a les 20h als Cinemes Cinesa)

Dijous 8 de gener a les 20h
Maria Stuarda, retransmissió en directe per Radio Clásica

Dimarts 13 a les 20h
Don Pasquale, de G. Donizetti. Cinemes Girona, en diferit des de
l'Opernhaus de Zuric (dijous 22 a les 20h als Cinemes Cinesa)

Dimecres 14 a les 19.30h
Conferència a l'entorn d'Una voce in off i La voix humaine. Sala
del Cor del Gran Teatre del Liceu

Divendres 16 a les 17h
Assaig general d'Una voce in off  i  La voix humaine
(dia per trucar: 15 de gener*)

Dissabte 17 a les 18.55h
La vídua alegre, de F. Lehár. Cinemes Yelmo, en directe des del
Metropolitan de Nova York

Dijous 22 a les 20h
Una voce in off/La voix humaine, retransmissió en directe per
Catalunya Música

Dijous 22 a les 20h
La bohème, de G. Puccini. Grup Balañà, en diferit des del Festival
de Salzburg

Diumenge 25 a les 18h
Concert final del Concurs Viñas, retransmissió en directe per
Catalunya Música

Dijous 29 a les 19.30h
Conferència en homenatge a Victòria dels Àngels. Sala del Cor
del Gran Teatre del Liceu

Dijous 29 a les 20.15h
Andrea Chénier, d'U. Giordano. Cinemes Cinesa i Grup Balañà,
en directe des de la Royal Opera House Covent Garden de Londres

Dissabte 31 a les 18.55h
Les contes d'Hoffmann, de J. Offenbach. Als Cinemes Yelmo, en
directe des del Metropolitan de Nova York

Vermell: activitats Amics del Liceu   Negre: activitats Liceu   Blanc: retransmisions operístiques

CONFERÈNCIA
Victòria dels Àngels, el diàleg amb les muses
SALA DEL COR DEL GRAN TEATRE DEL LICEU, La Rambla 51- 59 

DIJOUS DIA 29 DE GENER A LES 19.30H

El proper 15 de gener es compliran 10 anys
de la mort de Victòria dels Àngels. Amics
del Liceu vol retre-li homenatge amb una
conferència a càrrec del professor Miquel
Peralta per treure l'entrellat de quins són
els punts forts de l'art de la soprano, fugint
dels tòpics que s'han anat creant i que sovint
es repeteixen mecànicament.

VISITA

Què s'amaga darrere l'escenari i altres àrees de servei?
GRAN TEATRE DEL LICEU, La Rambla 51-59 

DISSABTE 13 I DIMARTS 16 DE DESEMBRE A LES 09.00H



Del divendres 30 de gener al
dilluns 2 de febrer de 2015

Hotel Tryp Ambassador****

Preu de la sortida:
(inclou: bitllet AVE, allotjament i esmorzar, entrada
als espectacles, dossier de viatge).

En habitació doble:              870 €
En habitació individual:  1.010 €

Nota: aquest viatge es farà sense acompanyant

MADRID
DEL 30 DE GENER AL 2 DE FEBRER

Més informació:

Teatro Real
www.teatro-real.com

Auditorio Nacional
www.auditorionacional.mcu.es

Hotel Tryp Ambassador
www.melia.com
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Viatges

El cap de setmana del 30 de gener a l’1 de febrer, Madrid ofereix tres dies amb un
intens i divers programa musical que inclou òpera, música simfònica i clàssics de
Broadway.
El programa s’obrirà a l’Auditorio Nacional amb la Messa da Requiem de Verdi
interpretada per la London Philharmonic Orchestra, l’Orfeón Pamplonés i les veus
solistes de la jove soprano lituana Maija Kovalevska, la mezzosoprano Ildiko Komlosi
–que ha cantat en vàries ocasions al Liceu, l’última de les quals interpretant la bruixa
Jezibaba de Rusalka–, el tenor Dmytro Popov i el baix Vagacheslev Pochapsky.
Al Teatro Real, la veu excepcional de l’actriu i cantant americana Aura McDonald
–guanyadora de 5 Tony Awards que s'atorga als millors espectacles de Broadway–
oferirà un repertori de peces dels grans compositors del teatre musical americà com
Stephen Sondheim, George Gershwin o Michael John LaChiusa.
Finalment, tancarà el programa l’òpera del famós conte dels germans Grimm i poc
representada als escenaris Hänsel und Gretel. Amb una producció de Laurent Pelly
–de qui en les darreres temporades hem vist amb èxit al Liceu Cendrillon, Les contes
de Hoffmann i aquesta hi tornarà amb Don Pasquale–, el repartiment anirà encapçalat
pel baríton Bo Skovhus –present freqüentment al Liceu on s’ha emportat grans elogis
de públic i crítica–, acompanyat de la mezzosoprano Alice Coote i la veu prometedora
de la soprano espanyola Sylvia Schwartz.

Avantatges
· 10% de descompte per a totes les sessions excepte
les del dia de l'espectador
(màxim 2 localitats per representació)

Preus especials per a les retransmissions operístiques
en directe des del Metropolitan de Nova York

· 10% de descompte per a totes les sessions.
(màxim 2 localitats per representació)

Preus especials per alguns concerts dels
diversos cicles (màxim 2 localitats per
representació)

Preus especials per alguns concerts dels
diversos cicles (màxim 2 localitats per
representació)

DV 30 gener - 22.30h
Auditorio Nacional

Messa da Requiem
Giuseppe Verdi

Direcció musical
Vladimir Jurowski

Intèrprets
Maija Kovalevska
Ildiko Komlosi
Dmytro Popov
Vyacheslav Pochapsky

London Philharmonic
Orfeón Pamplonés

DS 31 gener - 20.00h
Teatro Real

Audra McDonald
Recital

Programa
George Gershwin
Stephen Sondheim
Kander & Ebb
Michael John LaChiusa

DG 1 febrer - 18.00h
Teatro Real

Hänsel und Gretel
Engelbert Humperdinck

Direcció musical
Paul Daniel

Direcció escènica
Laurent Pelly

Intèrprets
Bo Skhovus
Alice Coote
Sylvia Schwartz
José Manuel Zapata



De dimecres dia 25 a diumenge dia 29 de març
de 2015

Hotel Renaissance Napoli****

Preu del viatge per persona
(inclou: avió, trasllats en autocar, allotjament i esmorzar,
entrades a l'òpera i al concert, excursió a la costa
amalfitana, dossier de viatge, acompanyant i
assegurança).

En habitació doble: 1.670 €
En habitació individual: 1.980 €

NÀPOLS
DEL 25 AL 29 DE MARÇ

Condicions per als viatges:

- El cost està calculat per a un mínim de 20 persones (places limitades). Per un nombre inferior de participants el preu pot variar.
- Per considerar en ferm una reserva caldrà abonar el 50% del cost total en el moment de fer la inscripció
- Les anul·lacions s’hauran de fer per escrit. Les despeses que se’n derivin aniran a càrrec del soci (import de les entrades, hotel, bitllets i penalitzacions)
- En el cas d’anul·lar el viatge des de l’associació, es retornarà l’import íntegre abonat, sense cap tipus d’indemnització.
- El preu de les taxes d’aeroport i del carburant és susceptible de modificació per part de la companyia aèria en el moment d'emetre els bitllets d'avió
- Viatge organitzat en col·laboració amb Eurovacances
- Els socis d'Amics del Liceu tindran preferència en la reserva de plaça per a aquest viatge

Més informació:

Teatro San Carlo
www.teatrosancarlo.it

Hotel Renaissance Napoli
www.marriott.com
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Viatges

“No hi ha res a tot Europa que pugui comparar-se a aquest teatre, que pugui donar-
ne la més lleugera idea... enlluerna els ulls, encisa l’ànima”. Amb aquestes paraules
Stendhal captà la seva visita al Teatre San Carlo de Nàpols, ciutat on viatjarem per
primera vegada.
Temple líric per excel·lència, el San Carlo és el teatre d’òpera en actiu més antic del
món, en el qual s’hi han estrenat obres de grans compositors italians com Rossini,
Donizetti, Bellini o Verdi.
En aquesta ocasió, assistirem a un programa doble dirigit per Juraj Valcuha que des
del 2009 és director de l’Orquestra Simfònica Nacional de la RAI. En la primera cita,
ens oferirà un programa de Brahms i Txaikovski, acompanyat pel sol·licitat pianista
israelià Yefim Bronfman. El programa es clourà amb una Turandot encapçalada per
Lise Lindstorm, soprano experta en aquest rol, i el tenor Marcello Giordano –que
darrerament hem escoltat al Gran Teatre del Liceu a La forza el destino i Aida–
interpretant el rol de Calaf.
Durant el viatge farem un recorregut per la Costa Amalfitana. Visitarem l'antic poble
pesquer de Positano, Amalfi, Ravello i els jardins de la Vil·la Rufolo. L'any 1880, durant
una viatge a Itàlia, Richard Wagner va quedar encisat per la bellesa d'aquests jardins
que varen ser una font d'inspiració per a l'escenografia del jardí de Klingsor del segon
acte de Parsifal.

DC 25 març - 20.30h
Teatro San Carlo

Yefin Bronfman
Concert

Direcció musical
Juraj Valcuha

Programa
Concert núm. 2 en Si bemoll
major per piano i orquestra,
de J. Brahms
Simfonia núm. 5 en Mi menor,
de P. I. Txaikovski

DJ 26 març - 18.00h
Teatro San Carlo

Turandot
G. Puccini

Direcció musical
Juraj Valcuha

Direcció d'escena
Roberto de Simone

Intèrprets
Lise Lindstrom
Marcello Giordano
Riccardo Zanellato
Carmen Giannattasio



De divendres dia 22 a dimarts dia 26 de maig de 2015

Hotel NH Salzburg City****

Preu del viatge per persona
(inclou: avió, trasllats en autocar, allotjament i esmorzar, entrades als espectacles, dossier de
viatge, acompanyant i assegurança).

En habitació doble: 2.340 €
En habitació individual: 2.660 €

SALZBURG
DEL 22 AL 26 DE MAIG

Condicions per als viatges:

- El cost està calculat per a un mínim de 20 persones (places limitades). Per un nombre inferior de participants el preu pot variar.
- Per considerar en ferm una reserva caldrà abonar el 50% del cost total en el moment de fer la inscripció
- Les anul·lacions s’hauran de fer per escrit. Les despeses que se’n derivin aniran a càrrec del soci (import de les entrades, hotel, bitllets i penalitzacions)
- En el cas d’anul·lar el viatge des de l’associació, es retornarà l’import íntegre abonat, sense cap tipus d’indemnització.
- El preu de les taxes d’aeroport i del carburant és susceptible de modificació per part de la companyia aèria en el moment d'emetre els bitllets d'avió
- Viatge organitzat en col·laboració amb Eurovacances
- Els socis d'Amics del Liceu tindran preferència en la reserva de plaça per a aquest viatge

Més informació:

Festival de Salzburg
www.salzburgfestival.at

Hotel NH Salzburg City
www.nh-hotels.com
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Viatges

En el seu quart any a la direcció del Festival de Pentecostes de Salzburg, Cecilia Bartoli
presenta un programa sota el títol Així invoco tots els déus. Quatre dies de música
incessant amb la mitologia grecoromana com a fil conductor que ens durà a escoltar
el sofriment d’Iphigénie en Tauride amb una producció signada per Patrice Caurier i
Moshe Leiser –que triomfaren al Liceu amb Madam Butterfly– o la malaurada història
de Semele en versió concert, ambdues òperes protagonitzades per la mateixa Bartoli
acompanyada de grans veus com Cristopher Maltman o Andreas Scholl i la batuta
de prestigi internacional en la direcció de música barroca, Diego Fasolis. Continuarem
amb Philip Jaroussky, el talentós contratenor de veu angelical, amb un recital en el
qual posarà veu a famoses àries de divinitats i herois del repertori händelià. Per acabar,
l’última jornada es tancarà amb una gran gala de comiat en la qual Anna Netrebko,
Cecilia Bartoli, Juan Diego Flórez i Cristopher Maltman interpretaran bells passatges
de Purcell, Gluck, Haydn i Offenbach.

DV 22 maig - 19.30h
Haus für Mozart

Iphigénie en Tauride
C. W. Gluck

Direcció musical
Diego Fasolis

Direcció d'escena
Moshe Leiser
i Patrice Caurier

Intèrprets
Cecilia Bartoli
Christopher Maltman
Topi Lehtippu
Michael Kraus

DS 23 maig - 19.30h
Haus für Mozart

Semele (versió concert)
G. F. Händel

Direcció musical
Diego Fasolis

Intèrprets
Cecilia Bartoli
Charles Workman
Birgit Remmert
Liliana Nikiteanu
Rebeca Olvera
Andreas Scholl

DG 24 maig - 15.00h
Haus für Mozart

Philippe Jaroussky
Concert

Direcció musical
Nathalie Stutzmann

Programa
Àries d'òperes
de G. F. Händel

DL 25 maig - 19.30h
Grosses Festspielhaus

Concert de cloenda

Direcció musical
Louis Langrée

Intèrpetes
Cecilia Bartoli
Juan Diego Flórez
Anna Netrebko
Christopher Maltman

Programa
Obres de Purcell, Gluck,
Haydn i Offenbach





desembre 2014 - gener 2015 / pàg. 8



desembre 2014 - gener 2015 / pàg. 9



desembre 2014 - gener 2015 / pàg. 10



desembre 2014 - gener 2015 / pàg. 11

08/10/14



desembre 2014 - gener 2015 / pàg. 12

88, 2n ·

l'entrevista
Amics del Liceu incorpora en el seu Full Informatiu el format entrevista i, per aquesta primera experiència, conversem amb
Pablo González, director musical d'Una voce in off (Montsalvatge) / La voix humaine (Poulenc), que es representarà al Liceu
els propers 18, 20 i 22 de gener.

Com afronta el repte de dirigir aquestes òperes?

Amb molta il·lusió, ja que es tracta d'òperes poc conegudes
però d'una alta qualitat artística i, en ambdós casos, podem
parlar d'una gran originalitat tant en l'àmbit musical com
escènic.

Quina diferència hi ha entre dirigir una orquestra a
l'escenari o en el fossat?

Dirigir en el fossat implica estar pendent de molts més
elements que el purament orquestral. Implica, a més, una
dificultat afegida, que té a veure amb la distància entre allò
que està sobre l'escenari (cantants, cor, escena) i allò que
succeeix en el fossat (orquestra). Coordinar tots aquests
elements d'una forma coherent i orgànica requereix una
direcció atenta i flexible.

Què ha après de les seves experiències anteriors, per
exemple, amb Carmen, Don Giovanni  o Daphne?

Cada òpera planteja reptes i dificultats diferents. A Don
Giovanni, allò més difícil és aplicar un criteri d'interpretació
que sigui coherent amb les qualitats de cada veu. Pots voler
uns tempi i una manera d'articular la música que després no
encaixa amb les qualitats vocals d'un dels cantants. I si no
encaixa amb un, potser t'has de replantejar moltes qüestions
en el transcurs dels assajos.
A Daphne vam haver d'esmerçar-nos molt amb el balanç.
La textura orquestral és, a vegades, molt densa i recordo
que en oferir aquesta òpera en versió de concert, vam haver
de fer nombrosos ajustaments dinàmics per tal d'assolir que
les veus arribessin al públic amb la presència i la força
necessàries.

Carmen fou una de les meves primeres experiències en un
fossat, així que la recordo molt especialment, una música
lluminosa i dramàtica, i d'una teatralitat enlluernadora.

Quina és la principal dificultat a tenir en compte a l'hora
de dirigir una òpera?

Poder liderar la interpretació bo i respectant (i incentivant)
les qualitats individuals de tants i tants artistes.

Què opina de la programació del Liceu d'aquesta
temporada? Com encaixen Una voce in off / La voix
humaine?

Penso que és una temporada molt equilibrada i atractiva,
en què les òperes de Poulenc i Montsalvatge aporten un
toc de modernitat, un punt de vista alternatiu i molt personal
sobre les relacions humanes.

Quina és la seva opinió respecte la situació actual del Liceu?

Crec que el Liceu és i seguirà sent un teatre de referència
a Europa, i jo, personalment, estic molt il·lusionat amb la
direcció del mestre Josep Pons qui, després del gran treball
que va fer amb l'Orquesta Ciudad de Granada i amb la
Nacional de España, està ara bolcat en el projecte del Liceu.

Aquest és el seu darrer curs liderant l'OBC. Com valora la
seva experiència?

La meva experiència amb l'OBC està sent molt positiva.
Tinc una gran confiança en els músics de l'orquestra i és
un autèntic plaer compartir tanta bona música amb ells.
L'orquestra està sonant cada vegada millor i en aquests anys
han vist algunes novetats, com una major presència
internacional, un major compromís amb la nostra ciutat,
Barcelona, una major implicació social i educativa i, en
general, una major diversificació de l'activitat de l'orquestra
que, d'alguna manera, està modernitzant el seu paper en la
nostra societat.

Quins reptes l'esperen en la nova etapa?

Molts compromisos, entre els quals destacaria el meu retorn
a l'òpera de Glyndebourne, així com concerts amb la
Netherlands Philharmonic, Deutsche Radio Philarmonie,
Filharmònica de Lieja, Orquesta Nacional de España,
Filharmònica de Liverpool, Filharmònica de la BBC, etc.
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