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LA NOVA TEMPORADA DEL LICEU
El Gran Teatre del Liceu ha presentat recentment la nova temporada, una temporada que gira a l'entorn de
grans títols del repertori amb un clar èmfasi en l'italià del segle XIX i amb la presència de les veus més
destacades del panorama operístic actual: Carlos Álvarez, Piotr Beczala, Plácido Domingo, Dmitri Hvorostovsky,
Gregory Kunde, Sondra Radvanovsky, Iréne Theorin, Dolora Zajick, i, en especial, Jonas Kaufmann que
debuta al Liceu amb una òpera escenificada, Andrea Chénier, de Giordano. En total, tretze títols de deu
compositors, dels quals destaca el redescobriment d'una de les òperes més genuïnament romàntiques del
repertori rus, Demon d'Anton Rubinstein, en una nova coproducció liderada pel Liceu. La temporada
s'inaugurarà amb la producció d'Emilio Sagi d'Il viaggio a Reims que comptarà amb la participació d'un elenc
de joves cantants en una experiència que els permetrà treballar amb grans veus ja consolidades oferint-los,
d'aquesta manera, una nova oportunitat professional. La resta de títols italians: Un ballo in maschera, L'elisir
d'amore, Manon Lescaut —en una nova coproducció amb el Teatro San Carlo de Nàpols i el Palau de les Arts
de València— i La favorite. El títol wagnerià de la temporada serà Tristan und Isolde, protagonitzat per les
grans veus de Theorin i de Stefan Vinke en una producció signada per Àlex Ollé, i del repertori francès ens
arriba un Roméo et Juliette amb Saimir Pirgu i Aida Garifullina, en l'altra nova coproducció del Teatre d'aquesta
temporada, aquesta ocasió amb The Santa Fe Opera. Completen els tretze títols programats quatre versions
concert: L'incoronazione di Poppea, Poliuto, Ariodante i Attila. En el camp de la dansa, l'aposta d'aquesta
temporada és més ambiciosa amb la presència de tres companyies de gran renom internacional: Le Ballet du
Gran Théâtre de Genève, l'Eifman Ballet de Sant Petersburg i Les Ballets de Monte-Carlo. Els concerts i
recitals acabaran d'arrodonir el llistat de grans noms que visitaran el Teatre durant el curs 2017-2018.
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Editorial
El Liceu a la fresca arribarà aviat a tot Catalunya. Serà el proper 21 de juliol amb Il trovatore de Giuseppe
Verdi, en una producció signada per Joan Anton Rechi amb una escenografia inspirada en Los desastres de
la guerra de Francisco de Goya que transforma l'escenari en un immens llenç. L'edició d'enguany del Liceu
a la fresca porta, a més, dues bones notícies: la primera és que, quan falten tres mesos per a la seva celebració,
ja són 117 els municipis inscrits que retransmetran en directe l'òpera de Verdi en diversos espais públics –el
Liceu té la previsió de superar els 121 municipis de l'edició de l'any passat. La segona novetat és que enguany
aquesta iniciativa arribarà també a la resta d'Espanya: ciutats com Bilbao, Granada, Las Palmas, Màlaga,
Pamplona, Santiago de Compostela, Sevilla, Valladolid, Gijón, Elda i Alaior podran gaudir d'aquesta producció
que es retransmetrà en directe des del Teatre. Televisión Española s'afegeix, així, a aquesta iniciativa al costat
de Televisió de Catalunya –fidel a un projecte en el qual hi participa des dels seus inicis– i el patrocini
d'Endesa. Des d'Amics del Liceu també hi serem presents, com no podia ser d'una altra manera, amb la
voluntat d'ajudar sempre el Teatre i de difondre l'òpera entre tots els públics. Les aportacions que els Amics
mecenes fan addicionalment a la seva quota d'associat aniran destinades de nou a col·laborar en aquest
projecte. Entre tots volem aconseguir que l'òpera i el Liceu arribin més enllà de les fronteres del Teatre
perquè és una de les millors maneres, i no l'única, de fer arribar la cultura operística a tothom, complint així
amb un dels principals objectius d'Amics del Liceu. Esperem, doncs, que amb la vostra col·laboració puguem
superar els 23.000 euros recollits l'any passat que van contribuir a què l'edició del Liceu a la fresca amb La
bohème fos tot un èxit. Comptem amb tots vosaltres!

Actualitat
ÒPERA I DANSA EN LA 31a EDICIÓ DEL FESTIVAL DE PERALADA
El Festival de Peralada acaba de
presentar la programació de la
seva 31a edició que se celebrarà
entre el 6 de juliol i el 17 d'agost
d'enguany. És una edició que
destaca per una clara aposta per
la dansa, amb la presència de la
companyia de Maurice Béjart,
en el desè aniversari de la seva
mort, i la del ballarí Carlos
Acosta que presentarà la seva
nova companyia, Acosta Danza,
en una sessió amb música
cubana que clourà el Festival.
En l'àmbit operístic, a més de la producció de Madama Butterfly
que ja havíem avançat, protagonitzada per Ermonela Jaho, Bryan
Hymel, Carlos Álvarez i Gemma Coma-Alabert, el Festival
proposa l'estrena mundial de la nova òpera d'Albert GarciaDemestres, La straodinaria vita di Sugar Blood, una peça que vol
donar veu als malalts de diabetis i a les seves dificultats en la vida
diària, i una versió semiescenificada inspirada en la història de
Dido que recollirà fragments de Dido and Aeneas de Purcell i de
Didon de Henry Desmarest, a càrrec de la 22a Acadèmia Europea
Barroca d'Ambronay. El progama líric el completen grans estrelles
com Pretty Yende, Gregory Kunde, Julia Lezhneva o Ainhoa
Arteta.

NOVETATS EDITORIALS PER SANT JORDI
L'Editorial Huygens ha presentat per aquest darrer Sant Jordi,
dins la seva col·lecció La sonata de Vinteuil, dues novetats per als
amants de la música: El espectáculo operístico de Jaume Radigales
i Y tú, ¿qué escuchas? de Víctor García de Gomar. Per deferència
de l'editorial, els socis d'Amics del Liceu poden beneficiar-se d'un
10% de descompte per a qualsevol d'aquests dos títols
Amb El espectáculo operístico, el crític musical
i professor universitari Jaume Radigales ens
proposa un repàs per aquest gènere,
analitzant-ne les seves dimensions estètiques,
històriques i musicals i les seves connexions
amb altres formes artístiques com el cinema.
Un text imprescindible per a conèixer en
profunditat un gènere en constant renovació.
Preu per als socis: 22€ (preu real 25€)

Quines són les músiques que escolten els
artistes? Víctor García de Gomar ens
presenta a Y tu, ¿qué escuchas?, una fascinant
recopilació de les preferències de gairebé
mil personalitats del món de la música i de
les arts plàstiques, il·lustrat amb els
magnífics retrats de Martín García Cros.
Un autèntic document per conèixer els
gustos musicals d’una generació i
sensibilitzar el lector sobre el paper de la
música en la societat actual.
Preu per als socis: 27€ (preu real 30€)
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Agenda d'activitats
CICLE DE CONFERÈNCIES

CONFERÈNCIA

Els orígens de l'òpera

La fille du régiment, a càrrec de Xavier Pujol

SALA DEL COR I DE L'ORQUESTRA DEL LICEU, La Rambla, 51-59

SALA DEL COR DEL GRAN TEATRE DEL LICEU (La Rambla, 51-59)

DIMECRES 10, 17 I 24 DE MAIG
A LES 19.30H

DIJOUS 11 DE MAIG
A LES 19.30H

Amb motiu del 450è
aniversari del
naixement de
Claudio Monteverdi
i inclòs dins el programa d'activitats del 30è aniversari
de l'Associació, hem organitzat un
cicle de conferències sobre els orígens
de l'òpera a càrrec del professor
Carlos Calderón, Doctor en
Humanitats, músic i historiador.

Després de l'èxit del seu debut com a
Rigoletto, Javier Camarena torna al
Liceu per protagonitzar La fille du
régiment al costat de la jove soprano
Sabina Puértolas en l’aplaudida
producció de Laurent Pelly.
El crític musical Xavier Pujol ens
introduirà en aquesta divertida òpera
de Donizetti a través de nombrosos
exemples audiovisuals.

Dimecres 10 de maig a les 19.30h (Sala del Cor del Liceu)
1a sessió: La massa crítica. Com tota creació cultural, l'òpera no
neix ex-nihilo. Una ingent quantitat de material musical, vocal,
teatral i literari (polifonia medieval, madrigals, intermezzi, comèdies
pastorals, poesia vernacle i altres gèneres) es va haver d'unir per
arribar a la «massa crítica» necessària perquè el gènere esclatés.
Era inevitable.
Dimecres 17 de maig a les 19.30h (Sala de l'Orquestra del Liceu)
2a sessió: L'espurna. Sobre la base d'una agitada activitat cultural
a la Itàlia renaixentista des de 1400, hi mancava l'element clau:
l'humanisme aplicat a la música. L'interès per la cultura antiga
grecoromana va empènyer els intel·lectuals florentins a debatre
com aquesta s'havia d'aplicar a la música. El resultat d'aquestes
reconstruccions fou nou i original: l'opera per musiche.
Dimecres 24 de maig a les 19.30h (Sala del Cor del Liceu)
3a sessió: L'explosió. Un cop encesa l'espurna, la veritable explosió
succeirà durant el Carnaval de 1607 al Palazzo Ducale de Màntua:
sota la mà fèrria dels Gonzaga i la mà docta del millor músic de
la seva generació: Claudio Monteverdi. L'Orfeo es converteix en
l'autèntica primera òpera perquè conté tots els elements que, ben
articulats, continuen meravellant, en una autèntica ona expansiva,
el públic operístic.

PROJECCIÓ

A l'entorn de La fille du régiment
REIAL CERCLE ARTÍSTIC (C/ Arcs, 5)

DILLUNS 15 DE MAIG
A LES 19.30H
El Grup Verdi d'Amics del Liceu ha
preparat una projecció a l'entorn de La
fille du régiment per aprofundir, tot
seguint el fil argumental, en la
importància de la direcció d'escena, la
direcció musical i la interpretació vocal
a través de diverses posades en escena
provinents d'arreu del món.
L’audiovisual inclourà fragments de la
producció signada per Laurent Pelly
que podrem veure al nostre escenari i
una comparació de la cèlebre ària "Ah! mes amis, quel jour de fête!"
interpretada per quatre tenors diferents: Luciano Pavarotti, Alfredo
Kraus, Rockwell Blake i Juan Diego Flórez.
CICLE

Audicions íntimes
SALA DEL COR DEL LICEU, La Rambla, 51-59

Preus:
Amic: 30€
Amic Jove, Protector, Preferent i Benefactor: 25€
Abonat Liceu: 40€; Públic general: 50€

Per inscriure's al cicle cal posar-se en contacte amb l'Associació.

DIJOUS 1 DE JUNY
A LES 19.30H
Continuem amb el cicle Audicions Íntimes iniciat
amb gran èxit el passat 4 d'abril amb un recital a
càrrec de la soprano Marta Mathéu i el pianista
Josep Surinyac que van oferir al públic explicacions
molt interessants sobre el món de la interpretació.
La segona sessió l'oferirà Blooming Duo,
un duet format per l'arpa d'Esther Pinyol
i la marimba de Ferran Carceller, dos
instruments sovint poc visibles però amb
un so ben especial i una forma de tocarlos que els músics ens volen fer conèixer.
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Agenda d'activitats
CONFERÈNCIA

Don Giovanni, a càrrec de Jaume Radigales

MAIG:

SALA DEL COR DEL GRAN TEATRE DEL LICEU (La Rambla, 51-59)

DILLUNS 12 DE JUNY
A LES 19.30H
L'actual director de la Royal Opera
House Covent Garden de Londres
dirigeix la coproducció de Don Giovanni
que arriba el proper mes de juny al
Liceu en una proposta marcadament
visual. El professor Jaume Radigales,
expert mozartià, en presentarà aquest
títol que suposa el retorn de Carlos
Álvarez al Teatre després de l'èxit recollit
amb Rigoletto.

Dimecres 10 a les 19.30h
Cicle Els orígens de l'òpera: primera sessió. Sala del Cor
Dimecres 10 a les 19.30h
I due Foscari. Cinemes Girona, en diferit des de La Scala
de Milà
Dijous 11 a les 19.30h
Conferència a l'entorn de La fille du régiment. Sala del
Cor
Dijous 11 a les 17.00h
I puritani. Cinemes Girona i Cinemes Cinesa, en diferit des
del Teatro Real de Madrid (repetició Cinemes Girona:
dimecres 17 a les 19.30h)
Dilluns 15 a les 19.30h
Projecció a l'entorn de La fille du régiment. Reial Cercle
Artístic

Venda preferent
temporada 2017-2018
La venda preferent d'entrades de la temporada 2017-2018 per
als socis d'Amics del Liceu serà dijous 8 i divendres 9 de juny
per als Amics, i dimarts 6 i dimecres 7 de juny per als Amics
Protectors, Preferents i Benefactors.
La compra d'entrades es podrà fer per internet o directament a
les taquilles del Teatre (en aquest cas, caldrà presentar el carnet
anual d'Amics del Liceu).
A més del període de venda preferent habitual, el Liceu també
ofereix als socis d'Amics del Liceu la possibilitat de gaudir d'un
període de venda preferent per a les funcions d'Andrea Chénier
amb Jonas Kaufmann (9, 12 i 15 de març de 2018).
Amics i Amics Protectors: 15 de novembre a les 9h
La compra d'entrades es pot fer per internet o directament a les
taquilles del Teatre. Cada soci podrà comprar un màxim de dues
localitats per a, màxim, una funció.

Dimecres 17 a les 19.30h
Cicle Els orígens de l'òpera: segona sessió. Sala de
l'Orquestra
Dijous 18 a les 20h
L'holandès errant, retransmissió en directe per Catalunya
Música
Dijous 18 a les 17.00h
Faust. Cinemes Girona i Cinemes Cinesa, en diferit des del
Teatro Regio de Torí (repetició Cinemes Girona: dimecres
24 a les 19.30h)
Dimecres 24 a les 19.30h
Cicle Els orígens de l'òpera: tercera sessió. Sala del Cor
Dimecres 24 a les 20h
La fille du régiment, retransmissió en directe per Catalunya
Música
JUNY:
Dijous 1 a les 19.30h
Audicions íntimes: Blooming Duo. Sala del Cor

Amics Preferents i Amics Benefactors: l'Associació gestionarà
la reserva d'entrades directament amb el Teatre. Els socis interessats
poden fer-nos arribar la seva sol·licitud per correu electrònic
abans del 12 de maig (cada soci podrà comprar un màxim de
dues localitats per a, màxim, una funció). A partir d'aquesta data,
les reserves no es podran modificar i les entrades no es podran
retornar.

Dijous 1 a les 17.00h
Il trovatore. Cinemes Giorna, en diferit des del Festival
de Salzburg (repetició: dimarts 6 a les 19.30h)

Com fer la compra d'entrades per Internet?
Si no heu comprat entrades per internet anteriorment, cal donarse d'alta a la Zona Personal utilitzant com a usuari la mateixa
adreça de correu electrònic on rebeu les informacions de
l'Associació. La contrasenya es pot crear de forma automàtica o
personalitzar-la. Aquest pas és necessari per poder identificarse com a soci d'Amics del Liceu en el procés de la compra.
Horari: a partir de les 9.30h

Dimarts 6 a les 20.00h
9a Simfonia de Beethoven. Cinemes Cinesa, en diferit des
del Duomo de Milà

Diumenge 4 a les 18h
Concert Joyce DiDonato & Il pomo d'oro, retransmissió
en directe per Catalunya Música

Dilluns 12 a les 19.30h
Conferència a l'entorn de Don Giovanni. Sala del Cor
Vermell: activitats Amics del Liceu Negre: retransmissions Liceu Blanc: retransmisions cinema
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Avantatges
10% de descompte per a tots els
espectacles del Festival

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

10% de descompte per a tots els concerts
(màxim 2 localitats per concert)

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)

40% de descompte per a tots els
espectacles de la temporada. Venda
d'entrades a www.amicsoperasarria.com
i a la taquilla del teatre.

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

Preus especials per a la programació
d'òpera i ballet i per al cinema. Consultar
els diversos descomptes a
www.amicsliceu.com
Preus especials per a les retransmissions
operístiques en directe des del
Metropolitan de Nova York

Sortides musicals

FESTIVAL DE PERALADA
7 i 8 D'AGOST

Seguim fidels a la tradició d'assistir cada any a la funció d'òpera del Festival de Peralada.
Enguany, el programa presenta una nova producció de Madama Butterfly signada per Joan
Anton Rechi, que compta amb un repartiment estel·lar: la soprano albanesa Ermonela Jaho
–Butterfly per excel·lència en els teatres de tot el món que va triomfar al Liceu la temporada
2012-2013–, el tenor Bryan Hymel –que va debutar l'any passat al Festival–, el baríton Carlos
Álvarez –fidel sempre a la seva cita amb Peralada– i la mezzosoprano Gemma Coma-Alabert,
que debuta enguany al Festival. Tots ells, sota la batuta del mestre Dan Ettinger al capdavant
de l'Orquesta Sinfónica de Bilbao i el Cor del Gran Teatre del Liceu dirigit per Conxita
Badia.
Per completar el programa de la sortida, l'endemà de la funció visitarem el Teatre-Museu
Dalí de Figueres, concebut i dissenyat per l'artista per donar al visitant la possibilitat d'endinsarse en el seu univers captivador i únic. La visita permet fer un recorregut per les seves primeres
experiències artístiques, passant pel surrealisme, la mística nuclear i la passió per la ciència,
per arribar, finalment, a les obres dels últims anys de la seva vida. Per tancar el cap de semana,
ens traslladarem a la petita població de Llofriu i dinarem al Restaurant Sala Gran.

Dilluns dia 7 i dimarts dia 8 d'agost de 2017
Hotel Pirineos***
Preu de la sortida (inclou:

autocar, allotjament i esmorzar, entrada a l'òpera, visita al Museu Dalí, dinar a Madremanya, dossier de viatge i acompanyant).

En entrades de platea
En habitació doble:
405 €
En habitació individual: 430 €

En entrades de zona B
En habitació doble:
345 €
En habitació individual: 370 €
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Viatges

LONDRES - GLYNDEBOURNE
DEL 22 AL 26 DE JUNY

Aquest estiu hem trobat l’ocasió per tornar a la capital del riu Tàmesi on feia temps que
no anàvem. El programa s’iniciarà amb un Elisir d’amore a la Royal Opera House
encapçalat per un elenc de cantants de primer nivell mundial: Aleksandra Kurzak —a
qui vam veure al Liceu interpretant aquest mateix rol— i Roberto Alagna ens delectaran
amb l’amor d’Adina i Nemorino en una producció signada per Laurent Pelly —conegut
pel nostre públic per les recents produccions de Cendrillon i La fille du régiment— i dirigida
pel que fou director musical del Liceu després de la seva reinauguració, Bertrand de Billy.
Al Barbican Center, seu d’una de les orquestres més prestigioses del món, la London
Symphony Orchestra, escoltarem una Simfonia núm. 3 de Mahler de luxe sota la batuta
del prestigiós director Daniel Harding i la col·laboració de la contralt sueca Anna Larsson.
Aprofitarem l’ocasió per assistir a la cita operística més elegant de la campanya anglesa, el Festival de Glyndebourne. L’estrena mundial
de la nova òpera del compositor australià Brett Dean basada en el drama de Hamlet encapçala el cartell de l’edició d’enguany. La primière
estarà dirigida pel director de l’Orquestra del Festival Vladimir Jurowski i protagonitzada per les veus d’Allan Clyton, Sarah Connolly i
Barbara Hannigan amb una posada en escena de Neil Armfield.

DS 24 juny - 17.00

DG 25 juny - 19.00

Royal Opera House

Festival de Glyndebourne

Barbican Centre

L'elisir d'amore

Hamlet

Simfonia n. 3

DJ 22 juny - 19.30

G. Donizetti

B. Dean

Direcció musical

Direcció musical

Bertrand de Billy

Vladimir Jurowski

Direcció d'escena

Direcció d'escena

Laurent Pelly

Neil Armfield

Intèrprets

Intèrprets

Aleksandra Kurzak
Roberto Alagna
Álex Esposito
Adam Plachetka

Allan Clyton
Sarah Connolly
Barbara Hannigan
Rod Gilfry

De dijous 22 a dilluns 26 de juny de 2017

G. Mahler

Direcció musical

Daniel Harding
Intèrprets

Anna Larsson, contralt
London Symphony
Orchestra

Més informació:

Hotel Meliá White House 4*

Royal Opera House Covent Garden
www.roh.org.uk

Preu del viatge per persona

Festival de Glyndebourne
www.glyndebourne.com

(inclou: bitllets d’avió, allotjament i esmorzar, trasllats aeroport-hotel-aeroport i trasllas als espectacles, entrades als
espectacles, assegurança de cancel·lació i d’assistència durant el viatge, dossier de viatge i acompanyant d’Amics
del Liceu)

En habitació doble:
En habitació individual:

2.100€
2.700€

Barbican Center
www.barbican.org.uk
Hotel Meliá White House
www.melia.com

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
- Viatge organitzat en col·laboració amb Eurovacances
- Els socis d'Amics del Liceu tindran preferència en la reserva de plaça per a aquest viatge
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L'ENTREVISTA
És l’aposta de Christina Scheppelmann per a L’holandès errant. La batuta al capdavant de l’òpera de Wagner que
es representa al Liceu del 2 al 28 de maig amb direcció d’escena de Philipp Stölzl. Oksana Lyniv (1978, Brodi,
Ucraïna) ha estat, des de la temporada 2013-2014, directora i assistent de Kirill Petrenko a l’òpera de Munic. La
temporada que ve s’incorpora com a batuta titular a l’òpera de Graz (Àustria).
L'holandès errant. Cada músic pot sentir com n'és d'important dins
l'orquestra.
MG: Segueix la versió revisada, amb la balada de Senta
transportada. Quins són els reptes més importants per a l’orquestra
a L’holandès?
OL: És el que comentava abans: els músics han de ser, han de
funcionar, com a solistes en la recreació de la partitura. A això, cal
afegir que s’ha de ser molt curós per seguir els tempi a la perfecció
perquè l’orquestra sigui un company perfecte per als cantants.
MG: Des de la Mirandolina de Martinu fins a Selma Ježková de
Poul Ruders o Greek de Mark-Anthony Turnage, ha dirigit diverses
òperes del segle XX i el XXI. Què significa treballar amb un autor
viu?
OL: És realment molt interessant perquè pots participar del procés
de creació de les seves obres, del naixement d'una nova òpera.
Significa formar part de la historia viva de la tradició d'interpretar
aquestes creacions. Per mi és una gran responsabilitat ser enfront
dels músics i del públic —colze a colze amb el compositor— perquè
pots aportar idees per a la futura interpretació de l’obra.

Maria Gorgues: A finals de març va començar els assajos de
L’holandès errant. Com veu l'Orquestra del Liceu ara que fa un
mes que hi treballa...?
Oksana Lyniv: És una orquestra meravellosa, amb uns músics i un
nivell excel·lent. Es treballa en un ambient molt agradable. El
temps dels assajos és molt productiu. La relació entre els músics,
i la dels músics amb mi, ha estat molt bona i gaudeixo molt del
procés. Estic molt contenta d'haver-hi col·laborat.
MG: És la primera vegada que dirigeix una òpera de Wagner...
OL: Sí. Havia dirigit alguns fragments en versions de concert, però
és la primera vegada que dirigeixo una producció d'una òpera
sencera de Wagner.
MG: Què representa abordar una partitura com aquesta per primer
cop i amb una orquestra nova?
OL: El problema no és no haver treballat mai amb aquesta orquestra,
sinó que aquesta partitura és molt romàntica, té fragments molt
bonics, molt poètics... És l'estil més primerenc de Wagner, amb
alguns passatges, com l'Interludi i l'Obertura, molt interessants per
a l'orquestra perquè els músics senten que no només s'han de
dedicar a seguir els cantants, sinó que també fan un procés de
creació, han de recrear tots els colors que presenta la partitura de
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MG: Continua molt vinculada amb Ucraïna amb diversos projectes
musicals i treballa en la difusió d’autors ucraïnesos per tot el món...
Portarà alguna d ’aquestes iniciatives a Catalunya?
OL: És la primera vegada que vinc a Catalunya. Ara és el segon
cop que vinc a Espanya però el primer a treballar amb una orquestra
d’aquí. Espero en un futur tornar amb altres projectes a qualsevol
ciutat espanyola, però molt especialment a Barcelona.
MG: L’accés de les dones al podi és molt lent encara...
OL: Crec que ens trobem en un moment molt important perquè
podem canviar aquesta situació. Actualment podem veure moltes
dones de prestigi en el món de la direcció musical, amb gran èxit
internacional. Crec que és molt important que el públic de la nostra
generació pugui gaudir de la feina d’aquestes professionals ja que
això canviarà certs estereotips que les dones no poden dirigir una
òpera.
MG: En una entrevista va reconèixer que portar la batuta significa,
també, ser psicòloga. Serà la primera directora de Wagner al Liceu...
Com ho veu?
OL: Sóc feliç i em sento molt afortunada. A cada assaig puc veure
els músics feliços, els solistes contents... Estic contenta d'aquesta
invitació i ho vull donar tot per poder oferir al públic de Barcelona
els millors resultats.

[Més informació sobre L'holandès errant al llibre Temporada d’òpera
d’ Amics del Liceu]

