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L'activitat musical estiuenca torna a ser notícia aquest any per la qualitat de la seva oferta. Diversos festivals
que es desenvoluparan durant els mesos de juliol i agost tindran com a protagonistes talents musicals
nacionals i estrangers amb una programació d'allò més atractiva.
Destaquen les propostes del Festival Castell de Peralada, un clàssic de l'estiu, que enguany comptarà amb
recitals de Klaus Florian Vogt i Juan Diego Flórez, entre d'altres. Quant a espectacles operístics, l'1 d'agost
tindrà lloc la representació d'Otello, de Verdi, amb Gregory Kunde, Carlos Álvarez i Eva-Maria Westbroek
en els papers principals.
Ben a prop de Peralada, la Schubertíada de Vilabertran oferirà –entre el 20 i el 29 d'agost– una programació
de primer nivell en la qual destaca novament la presència de Matthias Goerne i formacions com el Quartet
Casals o el Quartet Gerhard, així com una acurada selecció de recitals de Lied.
També en terres gironines, l'oferta del Festival Nits de Clàssica, a l'Auditori de Girona, satisfarà els paladars
més exigents: artistes com l'organista Juan de la Rubia, Rinaldo Alessandrini, Anne Sofie von Otter, Ian
Bostridge o Emma Kirkby, entre d'altres, configuren una programació que es desenvoluparà del 26 de juny
al 15 de juliol.
El Festival de Torroella, que comença el 2 d'agost, porta aquest any formacions com Hesperion XXI,
Concerto Italiano o l'Ensemble la Fenice, i recitals com els de la pianista Khatia Buniatishvili, Joaquín
Achúcarro o la soprano navarresa, María Bayo.
Altres propostes estiuenques arreu de Catalunya són el Festival Sirga 2015, a Flix, centrat en la música
contemporània o, també en terres tarragonines, el Festival Internacional de Música Pau Casals, que comença
l'11 de juliol a l'Auditori Pau Casals, al barri marítim de Sant Salvador.

ELS FESTIVALS D'ESTIU A CATALUNYA

Entrevista a
Marc Pujol             Pàg. 8
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Editorial

Actualitat
MODERN I CONTEMPORANI: LA MÚSICA DELS ISMES

Establir un diàleg entre les arts
plàstiques i la música i, el que és
més important, trobar les claus
d’aquest diàleg, va ser la proposta
que els Amics del Museu Nacional
d’Art de Catalunya (MNAC) van
fer a Carlos Calderón –doctor en
Humanitats, músic i historiador. El
projecte es va concretar en un cicle
de tres conferències a les sales del
museu. Segons el professor

Calderón, ben conegut com a conferenciant pels Amics del Liceu,
“totes les obres d’art ‘sonen’ sigui per la seva forma, pel seu contingut
o pel que testimonien del passat en contrapunt amb el nostre
present”. El present més proper serà revisat a la darrera sessió del
cicle titulada Modern i contemporani : la musica dels ismes.  En
aquesta ocasió, el passeig ens portarà al segle XX ressaltant els
aspectes musicals de la col·lecció i les correspondències estètiques
amb la música sota la mirada personal i creativa de Carlos Calderón.
Dimecres 17 de juny a les 19.00 h, al MNAC, Palau Nacional.
Parc de Monjuïc, s/n.
Els socis d'Amics del Liceu poden beneficiar-se d'un preu especial
en la compra d'entrades per aquesta conferència. Per a més
informació i reserves: 93 622 03 81 de 10h a 14h i de 16h a 20h.

Aquest mes de juliol tanquem una temporada que ha estat decisiva per al Gran Teatre del Liceu. La nova direcció,
que s’havia incorporat l’octubre de 2013, ha entrat amb força i s’ha volgut fer notar amb canvis substancials. La primera
imatge que il·lustrava aquests canvis va ser la nova situació de les taquilles del teatre, que de l’accés de Sant Pau passava
a la façana principal. Roger Guasch, el director general, va deixar molt clar des del principi que volia fer de les Rambles
la prolongació de l’entrada del coliseu, per atraure més públic d’aquí i de fora. També ha canviat el format i el contingut
del material divulgatiu que ofereix el teatre. El full de repartiment incorpora ara una breu sinopsi de l'òpera i el
tradicional Full Informatiu que s’enviava als abonats per a cada producció s’ha reformulat en un producte més ambiciós:
la revista Obertura, una publicació  bimensual on hi podem trobar entrevistes, notícies i articles de fons, així com
informació pràctica per a l’usuari, amb una estètica força atractiva que combina el vermell corporatiu amb el negre.
Un dels canvis més importants ha estat el de les tarifes i els abonaments, sobre el qual ja vàrem parlar en l’editorial
anterior, i que ha creat certa polèmica entre els abonats i els usuaris del teatre. En aquesta línia es troba, també, la
incorporació del “seient secret”.
A nivell artístic, allò més destacat ha estat la incorporació de la nova directora, Cristina Scheppelmann, que ha presentat
una programació 2015-2016 atractiva, amb grans títols, grans veus, però també apostant pels de casa. Enguany també
hem pogut sentir òpera contemporània, amb Una voce en off, de Xavier Montsalvatge, i La voix humaine, de Francis
Poulenc, en una posada en escena sòbria però resolutiva de Paco Azorín i amb les veus d’Ángeles Blancas (Angela) i
María Bayo (Ella). També han estat noves produccions Il barbiere di Siviglia, de Rossini, de la mà de Joan Font, La
traviata de Verdi, amb David McVicar, Maria Stuarda de Donizetti, de Patrice Caurier i Moshe Leiser, Norma de
Bellini, de la mà de Kevin Newbury, i Don Pasquale de Donizetti, de Laurent Pelly.
A més, s’ha reforçat, després de dos anys, el projecte social amb la recuperació de l’òpera per als adolescents: el programa
Òpera a Secundària, que va tenir lloc al Teatre-Auditori de Sant Cugat entre el 7 i el 10 de maig amb l’òpera Oh,
l’amor!, de Mario Ros. Cal, tanmateix, insistir en la millora de les condicions d’accés per al públic jove, entre 16 i 30
anys.
Amics del Liceu fa un balanç positiu de la temporada i encoratja el Teatre a continuar perseverant per fer casar
l’excel·lència amb la millora de la situació econòmica. Bon estiu musical!

CICLE D'HOMENATGE A VIC TÒRIA DELS ÀNGELS

M a r i a  J o s é  M o n t i e l ,
mezzosoprano; David Alegret,
tenor, i el pianista Rubén Fernández
Aguirre són el trio d’artistes que
protagonitzen el recital que tanca
el cicle #10devictoria. Maria José
Montiel oferirà una selecció de
cançons del repertori de Victòria
dels Àngels, de diversos autors i
èpoques, així com peces Falla,
Montsalvatge i Toldrà.

Aquest compositor serà el gruix del programa de David Alegret,
que també interpretarà obra de Jordi Sabatés. L’esdeveniment
forma part de les activitats que, al llarg del 2015, volen homenatjar
Victòria dels Àngels amb motiu del 10è aniversari de la seva
mort. Homenatge que no només té una expressió musical sinó
que inclou exposicions, debats i conferències. El recital de Montiel-
Alegret-Fdez. Aguirre està promogut per l'Escola Municipal de
Música Victòria dels Àngels de Sant Cugat, el Conservatori
d’aquesta ciutat i la Fundació Victoria de los Ángeles.
Diumenge 21 de juny a les 21 h. Claustre del Monestir de Sant
Cugat.
Les entrades es poden adquirir anticipadament a la Casa de
Cultura (casadecultura@santcugat.cat) i al Teatre Auditori
(www.tasantcugat.cat).
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Agenda d'activitats

CONFERÈNCIA
Don Pasquale, a càrrec d'Enric Martínez-Castignani
SALA DEL COR DEL GRAN TEATRE DEL LICEU, La Rambla 51- 59 

DIJOUS 11 DE JUNY A LES 19.30H

El baríton italo-espanyol Enric Martínez-
Castignani -que actualment interpreta el
rol de Sagristà de Tosca a La Maestranza
de Sevilla- ens oferirà la conferència Don
Pasquale en primer persona: el backstage per
presentar-nos la darrera estrena de la
temporada des d'una perspectiva molt
personal.

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

DILLUNS 15 DE JUNY A LES 19.30H

Igualment en ocasió de les properes funcions
de Don Pasquale al Gran Teatre del Liceu,
el Grup Verdi d'Amics del Liceu ha
organitzat una sessió durant la qual es
projectaran diversos fragments d'aquesta
obra, 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 produccions del Festival de
Ravenna, del Teatre La Fenice de Venècia, de la Staatsoper de
Viena i del Metropolitan de Nova York, entre d'altres.

Actualitat

*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.

JUNY:

Dijous 11 a les 19.30h
Conferència a l'entorn de Don Pasquale. Sala del Cor

Diumenge 14 a les 17h
Assaig general de Don Pasquale (dia per trucar: 12 de juny*)

Dilluns 15 a les 19.30h
Projecció  a l 'entorn de Don Pasquale .  Sala del Cor

Dijous 18 a les 20h
Don Pasquale, retransmissió en directe per Catalunya Música

JULIOL:

Diumenge 5 a les 15.45h
Guillaume Tell. Cinemes Girona, en directe des de la ROH-Covent
Garden de Londres

Dimarts 7 a les 19.00h
Der Rosenkavalier. Cinemes Girona, en diferit des del Festival de
Salzburg

Dimecres 15 a les 21.30h
Carmen. Cinemes Girona, en directe des del Teatro Antico de
Taormina

Dissabte 18 a les 20h
La traviata. El Liceu a la fresca. Diverses ciutats de Catalunya

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

El proper 18 de juliol el Liceu i el
Canal 33, dins la iniciativa El Liceu
a la fresca, portaran la producció
de La traviata que tanca la
temporada 2014-2015 als carrers
d'arreu de Catalunya, mitjançant

EL LICEU A LA FRESCA

la instal·lació de diverses pantalles gegants per tot el territori.
A més de Barcelona, ciutats com Martorell, Igualada, Girona,
Valls, Tortosa, Tordera, Lleida, Cervera, Puigcerdà, l’Espluga
de Francolí, La Seu d’Urgell, Vielha, entre altres, han confirmat
la seva participació en aquesta iniciativa, iniciada l'any 2007 sota
el títol El Liceu a la platja i que vol fer difusió de l'òpera i fer-
la extensiva a tot tipus de públic.
Per conèixer el llistat complet de poblacions que participen en
aquesta iniciativa, podeu posar-vos en contacte amb l'Associació.

La fórmula del doble menú, el
gastronòmic i el líric, tanca amb èxit la
temporada dels Sopars Lírics al
restaurant 7 Portes el proper dijous 18
de juny a les 20.30h. L’esdeveniment,
que compta amb la direcció artística de
Roger Alier i està presentat per Jordi
Maddaleno, s’acomiada fins al setembre
amb la soprano Sara Blanch. Els
assistents al sopar podran gaudir d’uns
entrants, primer plat, segon plat,

SOPARS LÍRICS AL 7 PORTES

postres i cava i, en acabar, rebran la soprano catalana, que els
oferirà un recital acompanyada de Josep Buforn al piano.
Aquesta ha estat la tercera edició d'aquest cicle que se centra en
les veus joves emergents i que enguany ha comptat amb la
participació d'altres canants com Carles Daza i Maria Miró.

Per a més informació: www.7portes.com / 93 319 30 33



Dissabte dia 1 i diumenge dia 2 d'agost de 2015

Hotel Torre Mirona****

Preu de la sortida:
(inclou: trasllats en autocar, allotjament i esmorzar, entrada a l'òpera en la zona
escollida, visita a Begur, dinar diumenge, dossier de viatge i acompanyant).

En entrades de platea En entrades de zona B
En habitació doble:          415 € En habitació doble:          345 €
En habitació individual:  490 € En habitació individual:  420 €

NOTA: Per altres zones, poden consultar amb l'Associació.

Dissabte dia 26 de setembre de 2015

Preu de la sortida: 90€
(inclou: trasllats en autocar, visita guiada, dinar, entrada al recital i acompanyant).

FESTIVAL DE PERALADA
1 i 2 D'AGOST

Condicions per a les sortides musicals:

- El cost està calculat per a un mínim de 15-20 persones (places limitades)
- Per considerar en ferm una reserva caldrà abonar el 50% del cost total en el moment de fer la inscripció
- En el cas d’anul·lar la sortida des de l’associació, es retornarà l’import íntegre abonat, sense cap tipus d’indemnització.
- Els socis d'Amics del Liceu tindran preferència en la reserva de plaça per a aquest viatge

L'AMETLLA DE MEROLA
26 DE SETEMBRE
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Sortides musicals

Seguint amb la tradició dels darrers anys, proposem una sortida de cap de setmana al
Festival de Peralada, un clàssic de l'estiu que compta, com és habitual, amb destacades
figures del panorama líric internacional. En aquesta ocasió assistirem a la representació
d’Otello, de Verdi, amb un repartiment estel·lar: l'Otello del moment, el tenor Gregory
Kunde, acompanyat de la soprano Eva-Maria Westbroek i del baríton Carlos Álvarez,
sota la batuta del mestre Riccardo Frizza, en una nova producció dirigida pel solvent Paco
Azorín.
Per completar el programa, diumenge farem una visita guiada a la població de Begur,
significativament marcada per les construccions que van realitzar en el seu moment els
indians, begurencs que van creuar l'oceà Atlàntic per anar a fer fortuna al continent americà.
Seguidament, ens traslladarem a la petita població de Madremanya, emplaçada al massís
de les Gavarres, i dinarem al Restaurant La Plaça.

Dissabte dia 1 d'agost a les 22h - Auditori Jardins del Castell

Otello de Giuseppe Verdi

Intèrprets: Gregory Kunde, Eva-Maria Westbroek, Carlos

Álvarez, Mireia Pintó, Francisco Vas, Vicenç Esteve Madrid,

Miguel Ángel Zapater, Damián del Castillo

Direcció musical: Riccardo Frizza

Direcció d'escena: Paco Azorín

Orquestra Simfònica i Cor del Gran Teatre del Liceu

Logos Berguedà és un centre multidisciplinari que vol incidir en diferents àmbits de la
cultura i el territori. Ubicat a la Colònia de l'Ametlla de Merola (Berguedà), en el local que
fou l'antiga escola, treballen per potenciar la comarca, la riquesa dels seus paisatges, tradicions,
cultura i gastronomia.
Per deferència de Logos Berguedà, els socis d'Amics del Liceu són convidats a gaudir d'un
recital únic, Poesia i veritat, ideat i creat per Miquel Desclot sobre el gran poeta J. W.
Goethe, a càrrec de la soprano Mireia Pintó, acompanyada al piano per Vladislav Bronevetsky.
El recital és un viatge per la vida i la poesia de Goethe, amb texts autobiogràfics de l'autor,
poesies recitades pel mateix Desclot i dotze lieder de compositors diferents: Schubert,
Mozart, Liszt, Beethoven, Zelter, Schumann, Loewe, Wolf, Mendelsshon, R. Strauss,
Webern i Brahms.
Abans del recital, farem una visita guiada per la Colònia Vidal i a l'exposició del fotògraf
Àngel Prat amb excel·lents imatges de la zona. Havent dinat, podrem gaudir d'aquest recital
tan especial amb el qual tancarem la jornada.

Poesia i veritat

Mireia Pintó, soprano

Vladislav Bronevetsky, piano

Miquel Desclot, recitador



De dissabte dia 11 a dimecres dia 15 de juliol de 2015

Hotel Renaissance Aix-en-Provence****

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

En habitació doble: 2.180 €
En habitació individual: 2.700 €

AIX-EN-PROVENCE I ORANGE
DE L'11 AL 15 DE JULIOL

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 d'Aix-en-Provence
www.festival-aix-com

Chorégies d'Orange
www.choregies.fr

Hotel Renaissance Aix-en-Provence
www.marriott.com
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Viatges

Amics del Liceu organitza un viatge al sud de França per assistir a dos dels festivals lírics
d’estiu de més prestigi europeu: el Festival d’Aix-en-Provence i les Chóregies d’Orange,
durant els quals podrem assistir a l’estrena de tres noves produccions. El rapte en el serrall,
de Mozart, obrirà el programa, amb la soprano de coloratura canadenca Jane Archibald,
sota la direcció musical i escènica de dos grans noms del panorama internacional, Jéremie
Rhorer i Martin Kušej, respectivament. A continuació, la història d’amor d’Alcina, que
Händel va compondre basant-se en el poema Orlando furioso de Ludovico Ariosto, amb
dos protagonistes de luxe per a l'ocasió: la soprano Patricia Petibon –a qui hem pogut
escoltar al Liceu com a Lulu o com a Giunia a Lucio Silla– i el contratenor Philippe
Jaroussky en una producció signada per la cèlebre Katie Mitchell. Finalment, tancarem
el viatge de forma magistral a l'escenari del teatre romà d'Orange, on podrem veure una
nova producció de Carmen signada per Louis Désiré i protagonitzada pel tenor del
moment, Jonas Kaufmann, amb un gran domini del rol de Don José. L’acompanyarà un
ventall de veus estel·lars: la mezzosoprano Kate Aldrich, que farà el seu debut al festival,
la soprano Inva Mula i el baix-baríton Kyle Ketelsen.

DS 11 juliol - 21.30h
Théâtre de l'Archevêché

El rapte en el serrall
Wolfgang Amadeus Mozart

DG 12 juliol - 19.00h
Grand Théâtre de Provence

Alcina
Georg Friedrich Händel

DM 14 juliol - 21.45h
Théâtre Antique d'Orange

Carmen
Georges Bizet

Direcció musical
Mikko Franck

Direcció escènica
Louis Désiré

Intèrprets
Jonas Kaufmann
Kate Aldrich
Inva Mula
Kyle Ketelsen

Direcció musical
Andrea Marcon

Direcció escènica
Katie Mitchell

Intèrprets
Patricia Petibon
Philippe Jaroussky
Anna Prohaska
Katarina Bradic

Direcció musical
Jérémie Rhorer

Direcció escènica
Martin Kusej

Intèrprets
Jane Archibald
Tobias Moretti
Rachele Gimore
Daniel Behle



De dimecres dia 9 a dilluns dia 14 de setembre de 2015

Hotel Grand Continental****

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

En habitació doble: 1.630 €
En habitació individual: 2.180 €

BUCAREST - FESTIVAL ENESCU
DEL 9 AL 14 DE SETEMBRE

Condicions per als viatges:
- El cost està calculat per a 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 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 Enescu
www.festivalenescu.ro

Hotel Grand Continental
www.continentalhotels.ro

DC 9 setembre - 20.00
Sala Mare a Palatului

London Symphony
Orchestra

Direcció musical
Ion Marin

Programa
Obres de J. Brahms i A.
Dvorak

Solistes
Renaud Capuçon, violí
Gautier Capuçon, cello

DG 13 setembre - 19.30
Sala Mara a Palatului

Orquestra de la
Bayersiche Staatsoper

Direcció musical
Sebastian Weigle

Programa
Elektra, de R. Strauss

Intèrprets
Agnes Baltsa
Elena Panktratova
René Pape
Anna Schwanewilms

DS 12 setembre - 22.30
Ateneul Roman

The Age of the
Enlightenment

Direcció musical
Laurence Cummings

Programa
Obres de G. F. Händel

DV 11 setembre - 19.30
Sala Mare a Palatului

Filharmònica de
Sant Petersburg

Direcció musical
Yuri Temirkanov

Programa
Obres de P. I. Txaikovski
i D. Shostakovich

Solista
Valery Sokolov, violí
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Viatges

Des de fa 23 edicions, bianualment se celebra a Bucarest el Festival George Enescu, dedicat
al cèlebre compositor romanès, durant el qual es donen cita les orquestres i directors de major
prestigi mundial.
Enguany, Amics del Liceu ha organitzat per primera vegada un viatge per assistir al festival
amb un programa simfònic de primera categoria: obrirem l'estada amb un concert de la
London Symphony Orchestra, dirigida pel mestre Ion Marin, i les cordes dels germans
Renaud i Gautier Capuçon –violí i cello, respectivament– que en comptades ocasions es poden
escoltar tocant junts i que interpretaran peces de Mahler i Brahms. Seguirem amb la
Filharmònica de Sant Petersburg, sota la batuta de Yuri Temirkanov, que oferirà el Concert
per a violí i orquestra en re major de Txaikovski i la Simfonia n. 10 en mi menor de Shostakovich.
L'Orquestra i el Cor The Age of Enlightenment, associats al Festival de Glyndebourne,
oferiran un concert d'obres de Händel sota la direcció d’un gran coneixedor de la música
antiga, Laurence Cummings. Per acabar, posarà el colofó final una Elektra en versió concert
interpretada per la Bayerische Staatsoper de Munic sota la batuta de Sebastian Weigle i amb
les grans veus d’Agnes Baltsa, René Pape o Anne Schwanewilms en els rols principals.
Completarem el viatge amb una sortida d’un dia a les regions de Valàquia i Transsilvània on
visitarem els castells de Peles i de Brian i la ciutat de Barsov, així com altres visites opcionals.
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l'entrevista
Entrevistrem en aquesta ocasió el baix Marc Pujol, que actuarà com a notari a Don Pasquale de Donizetti. Aprofitem
l’ocasió per repassar la seva trajectòria i la seva relació amb el Gran Teatre del Liceu.

Aina Vega: Què és allò més rellevant de la teva formació?
Marc Pujol: La carrera de piano i totes les assignatures cursades
al conservatori (solfeig, harmonia, composició, història…), que és
el que m’ha format com a músic i m’ha permès tenir un accés àgil
a les partitures. Perquè la carrera de cantant va venir a posteriori,
tot i que vaig començar a cantar al cor Esquellerinc de ben petit
–de l’Agrupació Cor Madrigal–, després a l’Albada, i em va
influenciar molt el fet de trobar molts bons amics que ara són grans
músics. I ja en la darrera etapa de la meva formació, cal destacar
l’opera Studio de Munic.

AV: I allò més important que has fet a nivell professional?
MP: La primera vegada que vaig actuar al Gran Teatre del Liceu,
al Don Giovanni dirigit per Calixto Bieito. Però també participar
en l’Escola d’Òpera a Sabadell, amb la Manon de Gounod, i el
Rèquiem de Verdi a Berlín amb Yuka Sado i la Konzerthausorchester
de Berlín. A més, he format part del Cor de Cambra del Palau, he
treballat amb l’OBC, he tingut l’oportunitat de fer El Pessebre, on
el baix té un paper molt destacat…

AV: Parlem de la teva veu
MP: És una veu de baix-baríton líric jove, que en aquests moments
es troba còmoda cantant Mozart, Rossini i belcanto, pel legato i la
línia melòdica, però que crec que s’encaminarà cap a repertori de
baix buffo, amb la qual cosa hauré de treballar el silabatto. M’atrau
participar en la producció de Don Pasquale perquè és un buffo que
podria fer més endavant.

AV: Recorda’ns la relació que tens amb el Liceu
MP: Hi he viscut molt bones experiències però, sens dubte, la
primera vegada que hi cantes és la que et marca més, el primer
impacte és impressionant. És un teatre laberíntic i fins que no te’l
fas teu, costa. I en la vida personal, abans hi anava més que ara,
perquè quan escolto òpera en directe tendeixo a fixar-me en tot
d’aspectes tècnics i em costa gaudir-ne.

AV: Què és el que has cantat al Liceu?
MP: La primera vegada que vaig trepitjar el Liceu va ser amb el
Cor de Cambra del Palau en col·laboració amb el Cor del Liceu
en el Don Giovanni, com he comentat. Després, com a solista, he
estat al Der Rosenkavalier, Anna Bolena, La forza del destino, Adriana
Lecouvreur, Les mamelles de Tirèsies i vaig participar al Grec com a
solista en una producció del Liceu del Rèquiem de Mozart.

AV: Com afrontes el personatge del notari?
MP: Dins de Don Pasquale, el notari és un personatge petit,
comprimari. M’he fet una certa idea de les seves característiques,
tot i que he de veure què vol el director d’escena. El personatge
entra cridat per un altre per segellar un matrimoni fals i, per tant,
l’enreden. Entra amb una música molt solemne, amb papers, i es
disposa a escriure. Cada vegada ha d’anar escrivint més ràpid allò
que li van dictant i va repetint les darreres síl·labes del que li deixa
el cantant. És un personatge petit, de deu minuts que resulta ser
un mini gag dins del concertant, en realitat. Té una part humorística,
per tant, i crec que li trauran suc a la meva alçada.

AV: Quina importància tenen els papers petits?
MP: Primerament, que existeixen i s’han de fer, però hi ha un gran
espectre de comprimaris, des dels que diuen una frase fins a
intervencions més llargues. Són importants per fer de suport a la
història. Musicalment, es redueixen a poca cosa, però cal que siguin
molt precisos i rigorosos, perquè complementen. Quan fas un paper
així, surts sense escalfament i hi ha el perill de poder crear un
decalatge amb l’orquestra si no fas bé la feina.

AV: I quina importància tenen en la teva trajectòria?
MP: Sens dubte, el fet de poder cantar en els millors teatres i al
costat de grans cantants, als quals els pots demanar consell.

AV: Com situaries el Liceu en l’escena internacional?
MP: És un dels millors teatres del món, només cal mirar els cantants
que vénen, tot el que mou, que és de gran envergadura.

AV: Què aspires a aprendre en aquesta producció?
MP: Tinc molta curiositat per aprendre del personatge principal,
Don Pasquale, que és un baix buffo, justament un perfil que
m’interessa molt. Crec que n'aprendré a nivell vocal, però sobretot
els gestos còmics, com es prepara l’escena. I tinc curiositat per
apreciar la visió que aportarà un director tan jove com Diego
Matheuz.

AV: Quins projectes immediats tens en cartera?
MP: Fer la Novena de Beethoven, que em fa molta il·lusió, perquè
l’oratori m’agrada molt i, a més, tinc preparat un programa amb
una soprano que anomenem Del cel als inferns, entre àngels i dimonis.
La part del baix engloba la part del dimoni, el Mefisto, el Faust,
el Basilio, la part del baix rondinaire, el Don Pasquale, el Don
Magnifico, el Pascual de La Marina, La serva Padrona… Un
programa molt amè.
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Marc Pujol interpretant el rol de Quinault d'Adriana Lecouvreur


