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Del 17 al 25 de gener es va celebrar a Barcelona el 52è Concurs Internacional de Cant Francesc Viñas.
Enguany, el certamen ha reunit 607 participants de 61 països en la que ha estat la seva edició més internacional.
Entre les nacionalitats presents en el concurs, destaca Corea, que ha aportat 157 cantants.
Per facilitar la participació i apropar el concurs a totes les nacionalitats, les eliminatòries es van fer primer
a París, Nova York, Londres, Milà, Berlín, Beijing, Los Angeles i Madrid; posteriorment, al Conservatori
de Música del Liceu, a Barcelona. La Prova Final i la proclamació pública del veredicte del Jurat va tenir
lloc el passat 23 de gener, al mateix Conservatori.
El Jurat, format per Christina Scheppelmann, Francisco Araiza, Jesús Iglesias, Raina Kabaivanska, Peter
Katona, Enedina Lloris, Joan Matabosch, Lenore Rosenberg, Christian Schirm, Christoph Seuferle i James
Vaughan, va atorgar el Primer Premi a Olga Kulchynska (Ucrània) soprano, 24 anys; dos segons premis,
per a Benjamin Bliss (Estats Units) tenor, 29 anys, i Anatoli Sivko (Bielorússia) baix, 27 anys. El quart
premi va ser per Beomjin Kim (Corea) tenor, 24 anys; el cinquè per Matthew Grills (Estats Units) tenor,
28 anys; i el sisè premi, per Galina Averina (Rússia) soprano, 26 anys.
El 25 de gener va tenir lloc al Teatre del Liceu el concert final dels premiats, acompanyats per l'Orquestra
Simfònica del Liceu, dirigida per Gueràssim Voronkov, durant el qual Olga Kulchynska va interpretar «Je
veus vivre» de Romeo et Juliette de Gounod i «Qui la voce» d'I puritani de Bellini. A l'entreacte es va fer el
lliurament de premis als guanyadors.

52è CONCURS INTERNACIONAL DE CANT FRANCESC VIÑAS

Entrevista a
Jessica Jahn             Pàg. 8

© Antoni Bofill
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Editorial

L'Associació dotarà el teatre d'una temporada estable d'òpera de
cambra amb la voluntat de sumar una oferta nova i complementària
en el panorama musical català.
Els artífexs del projecte són els tenors Raúl Giménez, director
artístic, i Marc Sala, director executiu; Assunto Nese, director
de Concertante Barcelona; i Montserrat Morera, presidenta del
Teatre de Sarrià. Les entitats col·laboradores són el Festival
Rossini in Wildbad, la Casa Orlandai, la Biblioteca Clarà i Amics
del Liceu. Amb aquesta col·laboració, l'òpera de petit format
prendrà vida de forma professional.
La gala inaugural tingué lloc el passat 31 de gener. La temporada
començarà els propers 21 i 22 de febrer amb L'occasione fa il ladro,
de Rossini, Le cinesi, de M. García, i La serva padrona, de G. B.
Pergolesi. A més, es complementarà amb altres activitats
pedagògiques.
Per deferència dels Amics de l'Òpera de Sarrià, els socis d'Amics
del Liceu poden beneficiar-se d'un 40% de descompte.
Venda d'entrades a www.amicsoperasarria.com o la taquilla del
teatre.

Actualitat

El passat mes de desembre va
néixer Amics de l'Òpera de Sarrià,
una associació  sense ànim de
lucre que vol difondre l'òpera i
altres aspectes de la cultura amb
el seu epicentre al recentment
rehabilitat Teatre de Sarrià.

AMICS DE L'ÒPERA DE SARRIÀ EXPOSICIÓ VEUS DE LA MEDITERRÀNIA AL MUSEU DE LA MÚSICA

El Museu de la Música acull,
fins al proper 26 de juliol,
l'exposició temporal Veus de la
Mediterrània que presenta un
estudi exhaustiu sobre la veu
com a element de comunicació

entre els pobles de la Mediterrània. "Cada cultura té moltes veus
i cada persona moltes maneres de dir, de parlar i de cantar. A les
ribes i les illes del Mediterrani occidental, hi ressonen una munió
d'exemples vocals que construeixen cada situació, cada moment
de quotidianitat o d'emoció compartida", són paraules dels
comissaris de la mostra, Jaume Ayats, especialista en la música
d'arrel mediterrània, i el músic Joaquim Rabaseda. L'exposició
inclou enregistraments audiovisuals com a resultat d'un laboriós
treball de camp original i actual.
La mostra se situa a l'espai exterior de L'Auditori, La Llanterna,
considerada l'àgora de l'equipament, aprofitant que la Mediterrània
és l'eix temàtic de la temporada de concerts 2014-2015.

Horari: de dilluns a diumenge de 10h a 21h
Preu: gratuït

Després de dues temporades sense Liceu als cinemes, el Gran Teatre i Rising Alternative tornen a col·laborar en

l'emissió mundial de Norma, el dia 17 de febrer a les 20h, a cinemes de tot el món, a 130 en directe i a 100 en diferit.

És una bona notícia. Aquesta fita ha estat possible gràcies a l'acord entre el Teatre i els seus cossos artístics, l'orquestra

i el cor, que han cedit els seus drets d'imatge per deu anys. Roger Guasch, director general del Teatre, considera que

aquesta mesura és molt positiva per refermar un dels eixos del seu pla estratègic: la internacionalització del Liceu i

la consolidació del seu prestigi arreu. El president de Rising Alternative, per la seva banda, comenta que “finalment,

els amants de l'òpera de tot el món seran de nou transportats per l'esplendor del Liceu a la màgica Barcelona”. La

primera òpera que es va emetre als cinemes va ser La traviata l'any 2001, i la darrera fou La bohème, la temporada

2011-2012. El Teatre, que havia estat pioner en aquest format, emetent fins a onze títols entre 2007 i 2012, va haver

de renunciar a les sales pels estralls de la crisi.

La televisió també se suma al tren de les pantalles que transmeten l'emoció de l'òpera. La francesa Mezzo, que serveix

a 38 països i té 16 milions d'abonats, emetrà aquest títol en diferit per no interferir en l'emissió en directe.

Richard Wagner deia que si ploràvem o ens emocionàvem amb Norma, no ens n'havíem d'avergonyir, i és que aquesta

òpera és una obra mestra del belcanto que porta el Romanticisme musical al seu zenit. L'emissió d'aquesta producció,

que compta amb Sondra Radvanovsky, torna a posar sobre la taula els avantatges i inconvenients de compaginar els

estossecs de la sala de teatre amb les crispetes dels cinemes. Una cosa és clara: l'espectacle es multiplica i permet de

ser gaudit per moltes més persones que per distància o per poder adquisitiu, o per totes dues coses, no poden accedir

a una butaca del coliseu. Ara bé, aquesta democratització de l'òpera, un gènere que alguns consideren caduc, va en

detriment de certa qualitat, perquè com el directe no hi ha res, recorda Roger Alier, que sosté la seva teoria de la

fonogènia: hi ha veus que en directe arriben sense mediació a les emocions però que, enregistrades, perden capacitat

evocadora. Tanmateix, és indubtable que l'òpera ha d'explorar noves vies de difusió i finançament en un món de canvis

de paradigma. Si ara s'emet en HD, potser més endavant podrem gaudir dels espectacles en 3D i tenir la il·lusió

d'acaronar els grans noms. La barrera física s'esmicola i no només per a l'òpera, sinó que el ballet també se suma al

carro. Tot sigui per la supervivència de les arts.
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Agenda d'activitats

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

DIÀLEG
Christina Scheppelmann
SALA DEL COR DEL GRAN TEATRE DEL LICEU, La Rambla 51-59

DILLUNS DIA 2 DE FEBRER A LES 19.30H

El periodista musical Albert Torrens ens

traslladarà a l'univers de Norma, l'òpera més

cèlebre de Vincenzo Bellini que representa

el cim del romanticisme italià.

Comptarem amb la presència de la soprano

Ana Puche que ens comentarà aspectes de

la producció i de la seva experiència

interpretant el rol de Clotilde.

DIMARTS DIA 17 DE FEBRER A LES 19H*

AUDICIONS ÍNTIMES
Albert Guinovart
SALA DEL COR DEL GRAN TEATRE DEL LICEU, La Rambla 51- 59 

DIJOUS DIA 19 DE FEBRER A LES 19.30H

Proposem una nova activitat per als nostres

socis: Audicions íntimes, un cicle de concerts

de cambra, comentats i amb diàleg amb els

músics, presentats i moderats pel musicòleg

i crític musical Xavier Chavarria. Els

concerts estaran protagonitzats per músics

professionals i experimentats, amb una gran

capacitat comunicativa i amb ganes d'establir

una conversa amb els oients.

PROJECCIÓ
Norma
SALA DEL COR DEL GRAN TEATRE DEL LICEU, La Rambla 51- 59 

DIMECRES DIA 4 DE FEBRER A LES 19.30H

En ocasió de les properes funcions de Norma

al Gran Teatre del Lice, el Grup Verdi

d'Amics del Liceu ha organitzat una sessió

durant la qual es projectaran diversos

fragments d'aquesta obra de Bellini,

provinents de diferents produccions, per

aprofundir en la importància de la direcció

d'escena, la direcció musical i la interpretació

vocal.

L'audiovisual inclourà fragments de l'emblemàtica producció del

Festival d'Orange del 1974 interpretada per Montserrat Caballé,

així com de produccions de la Canadian Opera, el Teatro Comunale

de Bologna i del Festival de Baden-Baden, entre d'altres.

Christina Scheppelmann s'ha incorporat

plenament a les seves funcions com a

directora artística del Liceu a principi

d'aquest any. Per tal de conèixer la seva

trajectòria i el seu projecte artístic en el

futur del Teatre, hem organitzat un diàleg,

conduït i moderat per Xavier Cester, crític

musical del diari Ara.

*NOTA: aquesta activitat comença mitja hora abans del que és

habitual

És, doncs, molt més que un concert, l'oportunitat de compartir

amb els músics la seva vivència personal, les intimitats de la

interpretació i els secrets de les obres que interpretaran.

Per al primer concert, tindrem l'honor de comptar amb la presència

d'Albert Guinovart que ens interpretarà diverses peces de Xavier

Montsalvatge i Francis Poulenc, recentment d'actualitat en ocasió

de les darreres representacions d'Una voce in off i La voix humaine

al Liceu. El programa del concert també inclourà obres de Chopin,

en les quals es percep molta influència del bel canto, i també peces

de producció pròpia que li donaran l'oportunitat de parlar-ne

com a intèrpret i com a creador.

Preu per a socis: 15€

Preu per a no socis: 18€

PLACES LIMITADES. Per fer la reserva cal contactar amb

l'Associació.

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

DILLUNS DIA 2 DE MARÇ A LES 19.30H

La malaguenya Lourdes Jiménez, doctora

en història de l'art i gestora cultural, fou la

comissària de l'exposició sobre Richard

Wagner i Adrià Gual que es presentà al

Museu d'Història de Catalunya durant el

Bicentenari Wagner. Ara torna a Barcelona

per parlar-nos de Siegfried, la segona jornada

de la Tetralogia, que arriba al Liceu el proper

mes de març.
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PROJECCIÓ
Visions a l'entorn de Siegfried
SALA DEL COR DEL GRAN TEATRE DEL LICEU, La Rambla 51-59

DIMARTS DIA 3 DE MARÇ A LES 19.30H

La conferència de Lourdes Jiménez es

complementarà amb les Visions que ha

preparat el Grup Wagner d'Amics del Liceu

que volen explorar i conèixer més a fons

aquesta obra a través de les produccions

més representatives del mercat.

Agenda d'activitats

PROJECCIÓ
Visions a l'entorn de Tristan und Isolde
SALA DEL COR DEL GRAN TEATRE DEL LICEU, La Rambla 51-59

DILLUNS DIA 16 DE MARÇ A LES 19.30H

En aquesta ocasió, el Grup Wagner d'Amics

del Liceu presenta unes Visions a l'entorn

d'aquest títol de maduresa de Richard

Wagner que, mitjançant diverses

produccions, ajudaran a aprofundir en la

importància de la direcció d'escena, la

direcció musical i la interpretació vocal.

CONFERÈNCIA
L'acord de Tristan
SALA DE L'ORQUESTRA DEL GRAN TEATRE DEL LICEU, La Rambla 51-59

DIMARTS DIA 17 DE MARÇ A LES 19.30H

En aquesta conferència el professor Carlos
Calderón ens plantejarà si un únic acord
pot canviar el món i ens donarà la seva
particular visió sobre l'acord inicial del
drama wagnerià. "La resposta, en el cas de
l'acord de Tristan, és,  sens dubte, afirmativa.
Una complexa barreja de raons històrico-
culturals juntament amb unes aportacions
estètico-artístiques justifiquen aquesta

*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.

FEBRER:

Dilluns 2 a les 19.30h
Conferència a l'entorn de Norma. Sala del Cor

Dimarts 3 a les 19.30h
Macbeth. Cinemes Girona, en diferit des del Teatro Regio di Parma

Dimecres 4 a les 19.30h
Projecció a l'entorn de Norma. Sala del Cor

Dijous 5 a les 19.30h
Don Giovanni. Cinemes Cinesa, en diferit des del Festival de
Salzburg

Dijous 5 a les 17h
Assaig general de Norma (dia per trucar: 4 de febrer*)

Dimecres 11 a les 20h
Norma, retransmissió en directe per Catalunya Música

Dissabte 14 a les 18.30h
Iolanta i El castell de Barbablava. Cinemes Yelmo en directe des
del Metropolitan de Nova York

Dimarts 17 a les 19h
Diàleg  amb Christina Scheppelmann .  Sala del Cor

Dimarts 17 a les 20h
Norma. Cinemes Cinesa i Cinemes Girona en directe des del Gran
Teatre del Liceu

Dijous 19 a les 19.30h
Audicions íntimes amb Albert Guinovart. Sala del Cor

Dissabte 21 a les 20h
Norma ,  retransmissió en directe per Radio Clásica

Dimarts 24 a les 20.15h
Der fliegende Holländer. Cinemes Cinesa i Cinemes Girona en
directe des de ROH-Covent Garden de Londres

MARÇ:

Dilluns 2 a les 19.30h
Conferència  a l 'entorn de Siegfried .  Sala del Cor

Dimarts 3 a les 19.30h
Visions  a l 'entorn de Siegfried .  Sala de l'Orquestra

Dimarts 3 a les 19.30h
Arabella. Cinemes Girona, en diferit des del Festival de Salzburg
(dijous 5 a les 20h als Cinemes Cinesa)

Dilluns 9 a les 17h
Assaig general de Siegfried (dia per trucar: 6 de març*)

Dissabte 14 a les 17.55h
La donna del lago. Cinemes Yelmo, en directe des del
Metropolitan de Nova York

Dilluns 16 a les 19.30h
Visions a l'entorn de Tristan und Isolde. Sala del Cor

Dimarts 17 a les 19.30h
Conferència a l'entorn de Tristan und Isolde. Sala de l'Orquestra

Dimarts 17 a les 19.30h
El rapte en el serrall. Cinemes Girona, en diferit des de l'Opéra
National de Paris

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

afirmació. No obstant, tal com succeeix amb tota resposta a una
pregunta estètica, cap d'elles és capaç d'esgotar el tema."



Del divendres 1 al diumenge 3 de maig de 2015

Hotel Ercilla****

Preu de la sortida:
(inclou: bitllet avió, allotjament i esmorzar, entrada a l'òpera,
dossier de viatge).

En habitació doble:          685 €
En habitació individual:  725 €

Nota: aquest viatge es farà sense acompanyant

BILBAO
DE L'1 AL 3 DE MAIG

Més informació:

Asociación Bilbaína de Amigos
de la Ópera

www.abao.org

Hotel Ercilla
www.ercilla.es

Viatges

La Asociación Bilbaína de Amigos de la Ópera presenta, una temporada més, un
programa de primeríssim nivell del qual Amics del Liceu ha escollit assistir a la nova
producció del tradicional programa doble de Cavalleria rusticanca / Pagliacci, òperes
símbol del verisme italià.
Per aquesta ocasió, l’ABAO comptarà amb la inestimable participació de grans veus
de l’escena internacional: la mezzosoprano italiana Daniela Barcellona –que visità el
Liceu per última vegada en un concert Händel la temporada 2008-2009–, el tenor
verdià Gregory Kunde –a qui vam poder escoltar a Il Pirata la temporada 2012-2013
i que torna aquest mes de febrer com a Pollione a Norma– i la soprano Inva Mula –que
interpretà el mateix rol de l'òpera de Leoncavallo al nostre teatre la temporada 2010-
2011. El cartell el completen el baríton Luca Grassi, la jove mezzosoprano gallega
Nuria Lorenzo i el tenor José Manuel Zapata, conduïts per la batuta prometedora
d’Alessandro Vitiello.

DV 1 maig - 20h
Palacio Euskalduna

Cavalleria rusticana
Pietro Mascagni

Pagliacci
Ruggero Leoncavallo

Direcció musical
Alessandro Vitiello

Direcció d'escena
Joan Anton Rechi

Intèrprets
Daniella Barcellona
Gregory Kunde
Inva Mula
José Manuel Zapata
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Vicino a te
Obrim aquest nou espai als socis, on hi tindran cabuda –a la manera d'un foyer– veus
diferents amb un sentiment comú: l'amor a l'òpera. Apassionats pel gènere líric, ens
agrada parlar d'òpera, reflexionar i, per què no, polemitzar. També discutir i recordar.
Amb aquesta idea, i amb motiu del quinzè aniversari de la reobertura del nou Liceu,
us proposem que ens feu arribar quina ha estat, en la vostra opinió, la millor representació,
la millor veu femenina i la millor veu masculina d'aquests quinze anys. També, si voleu,
hi podeu afegir algun fet (o història, o anècdota) que es mereixi ser destacat.
Podeu enviar-nos les vostres respostes abans del 13 de març per correu electrònic a
info@amicsliceu.com o per correu postal a La Rambla, 88, 2n -  08002 Barcelona.

Interpretant lliurement un vers del poeta Andrea Chénier us diem «Viva la musica
insiem!»

Condicions per al viatge:

- El cost està calculat per un mínim de 15 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 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'avio´
- Viatge organitzat en col·laboració amb Viatges Barceló
- Els socis d'Amics del Liceu tindran preferència en la reserva de plaça per aquest viatge



De dissabte dia 16 a dimecres dia 20 de maig de 2015

Hotel The Dominican (Brussel·les)****
Hotel NH Barbizon Palace (Amsterdam)****

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: 1.620 €
En habitació individual: 2.050 €

BRUSSEL·LES - AMSTERDAM
DEL 16 AL 20 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:
La Monnaie

www.lamonnaie.be
De Nederlandse Opera

www.operaballet.nl
Concertgebouw

            www.concertgebouw.nl
Hotel The Dominican

www.thedominican.be
Hotel NH Barbizon Palace

www-nh-hotels.nl
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Viatges

Proposem un viatge per visitar dos dels teatres més importants dels nord d'Europa:
Brussel·les i Amsterdam. Començarem el recorregut a la capital belga i visitarem La
Monnaie que presenta una nova producció d'Un ballo in maschera signada per Àlex Ollé
(La Fura dels Baus) que ha obtingut nombrosos premis a nivell internacional. La
protagonitzen el tenor Stefano Secco –que interpretà el rol de Pinkerton de Madama
Butterfly la temporada 2012-2013 al Liceu–, el baríton George Petean i la jove soprano
María José Siri que darrerament està despuntant com una de les grans promeses del
panorama operístic del moment.
Tot seguit, viatjarem cap a Amsterdam on podrem veure un títol rarament representat als
escenaris d'arreu del món: Benvenuto Cellini, d'Hector Berlioz, basada en les memòries
de l'artista italià. Encapçalen el repartiment el tenor John Osborne i la soprano Patricia
Petibon, ben coneguda pel públic liceista, sota la prestigiosa batuta de Sir Mark Elder.
Clourem el viatge de forma brillant amb un recital a càrrec de Juan Diego Flórez,
acompanyat per la soprano sud-africana Pretty Yende i l'orquestra Het Gelders Orkest.

DG 17 maig - 15h
La Monnaie

Un ballo in maschera
G. Verdi

Direcció musical
Carlo Rizzi

Direcció d'escena
Àlex Ollé (La Fura dels Baus)

Intèrprets
Stefano Secco
George Petean
María José Siri
Kathleen Kim

DL 18 maig - 19.30h
De Nederlandse Opera

Benvenuto Cellini
H. Berlioz

Direcció musical
Sir Mark Elder

Direcció d'escena
Terry Gilliam

Intèrprets
John Osborne
Patricia Petibon
Maurizio Muraro
Laurent Nauori

DM 19 maig - 20.15h
Concertgebouw

Juan Diego Flórez
Concert

Direcció musical
Christopher Franklin

Intèrprets
Juan Diego Flórez
Pretty Yende

Het Gelders Orkest
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88, 2n ·

l'entrevista
En aquesta edició entrevistem la nord-americana Jessica Jahn, dissenyadora del vestuari de Norma, l'òpera que es representa
al Liceu aquest mes de febrer. Tot i que la seva formació és com a ballarina i psicòloga, es va enamorar del disseny de moda
i s'hi ha especialitzat.

Va estudiar dansa i psicologia. Quan arriba al disseny de moda?
Sí, durant uns anys de la meva vida vaig ser ballarina, vaig traslladar-
me a Nova York, on vaig treballar en el món de la dansa durant
cinc anys però vaig descobrir el disseny de moda i vaig canviar el
rumb.

La seva experiència com a ballarina l'ha fet prendre consciència de
la importància que té la comoditat a dalt de l'escenari?
El meu punt de vista com a ballarina m'ha ajudat molt per entendre
com funciona el cos, sí.

És la dansa allò que l'ha influenciat més en la seva feina?
Hi ha moltes coses que han estat importants. La dansa, la psicologia,
els meus professors, els meus mentors, el meu amor per la història,
el meu amor per la música, l'estudi de cada òpera...

I per què la música? Ha treballat amb dansa o teatre?
Probablement per la dansa. En la primera òpera, La Fanciulla del
West, em vaig emocionar molt. Va ser el primer cop que sentia una
òpera en directe. L'òpera és capaç d'explicar una història a través
de la música i crec que això és increïble. Però també m'agrada el
món de la dansa i el teatre.

Quins són els seus referents visuals?
Penso que les imatges de la història de l'art, de les arts visuals, les
pintures, el fet d'observar la diversitat de gent al carrer, els museus...

Quin grau de llibertat té en relació al director d'escena?
Treballem molt coordinadament. Parlem contínuament del color,
per exemple, no poden entrar en conflicte dos móns diferents.
Moltes vegades miro primer què ha dissenyat el director, d'altres
sóc jo qui porta la iniciativa. Constantment intercanviem idees.

Quina és la seva experiència amb Kevin Newbury, el director
d'escena de la producció?
Ens coneixem des de fa quinze anys i la comunicació és molt fluïda.
Em deixa explorar les meves pròpies idees i això és fantàstic.

Quina relació té amb el Liceu? És conegut als Estats Units?
És la meva primera vegada i m'encanta. Barcelona és fantàstica. I
als Estats Units el món de l'òpera coneix el Liceu. Espero poder
treballar-hi més vegades.

Quin estil veurem a Norma?
És interessant perquè és un tast de diferents idees. No respon a
una sola imatge. M'he inspirat en la moda, en robes antigues,
pel·lícules, la situació històrica, ho he barrejat tot i ha sortit un
vestuari de caire medieval. Les dones tenen un aire gòtic, els homes
tenen elements primitius, però també hi ha elements imaginaris,
i el mateix passa amb Norma. Hem fet que tot això tingui un sentit.

Quin nivell de risc pren en la seva feina?
Depèn molt del projecte, el director i la companyia, i de com
tothom es vol arriscar. Intento arriscar el màxim que puc. Si pogués,
arriscaria sempre, encara que a la gent no li agradi. M'agrada
experimentar. Però tot ha de tenir un sentit i ha de ser coherent,
m'he de moure en uns paràmetres.

Pensa que ara s'arrisca més?
La primera resposta és sí. Però pensant-ho bé, crec que no. En
cada època hi havia produccions en què es prenien més riscos i
d'altres que no. Sempre hi ha hagut escàndols en el món de l'art i
de l'òpera. Pensem en La traviata, en Carmen, que tenien aquest
component eròtic.

Funcionaria una ambientació contemporània de Norma?
Sempre que no hagis de canviar les paraules del llibret, pots fer el
que vulguis. Pots canviar el període i si casa amb les paraules,
funciona.

La feina més important ja està feta. Quina tasca ha de realitzar al
Liceu?
Sí, la creació ja està feta. Ara toca adaptar les peces als cantants,
fer retocs, detalls. És important preguntar als cantants com se
senten amb el vestuari i facilitar la feina a l'escena.

Quina evolució ha fet el disseny de moda en l'òpera al segle XX?
Penso que abans tot era més pompós i brillant. Ara hi ha certa
sobrietat i ho fem més acurat, ja que tenim més elements per
adaptar històricament els dissenys.
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