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DE CAMÍ A LA TEMPORADA 2018-2019

Entrevista a
Giusi Giustino Pàg. 8

La favorite tancarà la temporada operística 2017-2018 i això ens porta a començar a pensar en la propera.
Una temporada que vindrà marcada per l'estrena mundial d'una òpera de producció totalment catalana:
L'enigma di Lea, de Benet Casablancas, amb llibret de Rafeel Argullol, i que comptarà amb la direcció
musical del mestre Josep Pons i escènica de Carme Portacelli. Amb aquest esdeveniment, el Liceu aposta
aquesta propera temporada per donar presència a l'escenari principal a la música contemporània del
nostre país. Dues altres fites de la propera temporada són, d'una banda, l'estrena al Liceu de l'òpera de
Händel Rodelinda –que s'emmarca dins el Barcelona Obertura Spring Festival, una iniciativa del Liceu,
el Palau de la Música i L'Auditori amb l'objectiu d'ampliar l'oferta de la ciutat com a destí de turisme
cultural–, i de l'altra, la recuperació de Les pêcheurs de perles de Georges Bizet, que no es representava al
nostre Teatre des de 1964. Un programa molt complet que abasta des del segle XVIII fins al XXI, passant
pel repertori italià i francès del XIX i XX –I Puritani de Bellini, L'italiana in Algeri de Rossini, La Gioconda
de Ponchielli, Madama Butterfly i Tosca de Puccini, Hamlet de Thomas i Luisa Miller de Verdi–, el txec i
l'americà del segle XX –Kàtia Kabànova de Janácek i Candide de Bernestein, en el centenari del seu naixement.
Wagner i el repertori alemany quedaran reflectits en dos concerts: De la influència a Wagner a la influència
de Wagner, amb peces de Schubert i Mahler, i L'anell sense paraules, una síntesi de L'anell del nibelung realitzada
per Lorin Maazel l'any 1987. Una altra bona notícia és la continuïtat del cicle Off  Liceu - diàlegs musicals
al Foyer que dóna l'oportunitat a compositors actuals a presentar les seves creacions.
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Editorial

Actualitat
EXPOSICIÓ
VICTORIA DE LOS ÁNGELES. LA VEU QUE SORGÍ DE LA UNIVERSITAT NEIX EL CLUB WAGNER A BARCELONA

El passat dimarts 22 de maig, 205
anys després del naixement de Richard
Wagner, en un carrer cèntric de
Barcelona, s'inaugurà el Club
Wagner, una iniciativa de Manel
Bertran, soci i membre de la Junta
d'Amics del Liceu. Es tracta d'un espai
obert als seguidors de Wagner,

Un vell acudit explica que una vegada un teatre va convidar un director de Recursos Humans a assistir a un
concert. El dia següent, per agrair-los la invitació, el director els va enviar un informe on proposava algunes
‘millores’ per a disminuir els costos de la representació. Entre d’altres canvis, el director suggeria optimitzar els
nombre d’instruments, suprimint uns quants violins o fer que els instruments que menys estona es feien servir,
com els de percussió, fossin emprats per altres músics. Evidentment, el director podia ser acomiadat i tots aquells
fragments musicals repetitius, eliminats.
Això només és un acudit però que reflecteix el que de vegades hem pogut veure en la gestió de determinats
equipaments culturals del país, on hem vist molta més preocupació per disminuir els costos que no per mantenir
i, si és possible, incrementar l’oferta cultural específica d’aquella institució.
El Gran Teatre del Liceu és un dels equipaments que pitjor va poder enfrontar la crisi econòmica que va esclatar
el 2008. Tant la infraestructura com la feblesa de l’entramat de l’Administració que havia de donar suport a la
gestió d’un teatre tan complex, van portar el Liceu a una situació on no es va arribar a contemplar el seu
tancament perquè, simplement, era inconcebible, malgrat que econòmicament tot semblava indicar que era una
de les sortides factibles.
Es va optar aleshores, entre d’altres coses, per disminuir la inversió en la programació de les temporades. Hem
viscut els darrers anys, a causa de tot això, un seguit de temporades poc estimulants pels amants de l’òpera, amb
una gran aposta per les repeticions i pel repertori més habitual, menys innovador. Potser així s’ha aconseguit
estabilitzar la situació econòmica del Gran Teatre del Liceu i ha permès que a partir d’ara es puguin planificar
unes temporades més engrescadores en tots els sentits.
El nou director general, Valentí Oviedo, té un perfil que ens convida a l’optimista. Té una gran experiència en
la gestió d’equipaments culturals, alguns de tan destacats com l’Auditori de Barcelona. És cert que un director
general no ha de dissenyar les temporades, encara que en ocasions alguns hagin tingut aquesta temptació, però
de la seva gestió se’n derivaran les línies mestres de les futures representacions que veurem al Liceu. Saludem-
lo, doncs, en aquest moment inicial amb alegria i esperança. Benvingut a la família del Liceu, senyor Oviedo.

Comissariada per la Fundació Victoria
de los Ángeles, la mostra Victoria de los
ángeles. La veu que sorgí de la Universitat
vol retre un homenatge  a una de les
més grans figures de la història de la
lírica del nostre país a través d'imatges
que retraten la seva personalitat i
d'objectes que ressegueixen la seva
trajectòria professional. Al voltant de
l'exposició, la Fundació ha organitzat,
el dijous 12 de juliol, la projecció del
documental Brava, Victòria!, dirigit

on s'hi faran presentacions, tertúlies, projeccions, conferències i on
s'hi podran trobar literatura, objectes, música, imatges... tot allò que
la figura de Richard Wagner ha generat. Entre d'altres coses, l'espai
acull les obres pictòriques al voltant de La valquíria i Tristan und Isolde
que el col·leccionista ha anat encarregant, des de l'any 2003, a artistes
de gran prestigi.
El potent equip audiovisual de què disposa permetrà organitzar
projeccions i presentacions de l'obra de Wagner i d'altres compositors
que li són afins.
c/ València, 209 (entre Balmes i Enric Granados)
Més informació a: www.clubwagner.cat

per la periodista Maria Gorgues, que en farà la presentació.
Del 12 de juny al 23 de setembre de 2018
Sala Josep Uclés del Centre Cultural El Carme
(c/ Francesc Layret, 78-82, Badalona)
Horaris: de dimarts a divendres de 16h a 20.30h; dissabtes d'11h
a 14h i de 16h a 20.30h; diumenges i festius d'11h a 14h (agost
tancat). Entrada lliure.
Des d'Amics del Liceu hem organitzat una visita comentada
a l'exposició (veure pàg. 3)



Amb motiu de l’òpera de Donizetti La
favorite al Liceu, el grup Verdi d’Amics
del Liceu ha preparat unes projeccions
per visualitzar els millors fragments i
posades en escena de l'òpera. A través
dels fragments escollits, descobrirem tots
els secrets que s’amaguen al darrere
d’aquesta història plena de passió, plaer,
contradiccions i renúncies.

Després de l’èxit obtingut a París amb la
versió francesa de Lucia di Lammermoor,
Donizetti va rebre un nou encàrrec per a
l’Opéra, en aquesta ocasió a partir d’un llibret
d’Alphonse Royer, Gustave Vaëz i Eugène
Scribe. El resultat va ser La favorite, una història
que parteix del triangle amorós que mantenen
Léonor, amant d’Alphonse XI de Castella,
l’esmentat monarca i el jove Fernand,
en ple segle XIV. En aquesta conferència, descobrirem de la mà
del tenor Marc Sala tots el secrets que s’amaguen darrera d’aquesta
coneguda òpera de Donizetti.

Visitarem l'exposició que presenta la Fundació
Victoria de los Ángeles (veure pàg. 2) en
homenatge a la gran soprano i que recull
imatges i objectes personals , tots propietat
de la Fundació que treballa per recuperar i
difondre el llegat de la  cantant, així com
formar noves generacions de músics.
Després de la visita es projectarà el
documental Brava, Victòria!, dirigit per la
periodista Maria Gorgues.

El Museu Nacional d’Art de Catalunya i la
Fundació Gala Salvador Dalí proposen amb
aquesta exposició desvetllar Gala, musa i
artista, i figura clau de l’art del segle XX.
Mai fins avui no s’havia proposat en l’àmbit
internacional una exposició dedicada a Gala,
que es camufla de musa mentre construeix
el seu propi camí com a artista: escriu,
dissenya roba, imagina i crea la seva pròpia imatge, a més de
convertir-se en essencial en el desenvolupament artístic de Dalí.
Preu: 4€

juny-juliol 2018 / pàg. 3

Agenda d'activitats

DIJOUS 5 DE JULIOL
A LES 19.30H

PROJECCIÓ
A l'entorn de La favorite
SALA DEL COR DEL GRAN TEATRE DEL LICEU (La Rambla, 51-59)  

DIMARTS 3 DE JULIOL
A LES 19.30H

CONFERÈNCIA

La favorite, a càrrec de Marc Sala
SALA DEL COR DEL GRAN TEATRE DEL LICEU (La Rambla, 51-59) 

DIJOUS 12 DE JULIOL
A LES 18.00H

VISITA A L'EXPOSICIÓ
Victoria de los Ángeles, la veu que sorgí de la universitat
CENTRE CULTURAL EL CARME (c/ Francesc Layret, 78-82 - Badalona)

MOLTES GRÀCIES!
Volem agrair la col·laboració dels 150 socis que amb les seves
aportacions han participat en la realització del vestuari i de la
caracterització de la producció de Manon Lescaut que hem pogut
veure aquest mes de juny al Liceu.
Fa uns dies el Departament de Sastreria i de Caracterització del
Teatre ens va mostrar els secrets del seu treball, des que els arriba
el que ells anomenen col·loquialment "la bíbilia" un any abans de
l'estrena, fins que ultimen els arranjaments abans de sortir a l'escenari.
La sensibilitat i la passió per l'òpera que mostren els nostres socis
ens encoratja a seguir treballant per a la seva difusió i per ajudar el
Teatre a tirar endavant projectes artístics que el situïn a la primera
línia del panorama operístic internacional.

Moltes gràcies a tots!

DIMARTS 17 DE JULIOL
A LES 17.00H

VISITA A L'EXPOSICIÓ
Gala Dalí, una habitació pròpia a Púbol
MUSEU NACIONAL D'ART DE CATALUNYA (Parc de Montjuïc, s/n)

Per fer la reserva per aquestes visites guiades cal contactar amb l'Associació
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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)

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 a la programació d'òpera
i ballet i per al cinema. Consultar els diversos
descomptes a www.amicsliceu.com

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

10% de descompte per a tots els espectacles
del Festival

Amics Singulars
En aquesta nova secció dedicada a conèixer millor els socis d’Amics del Liceu, descobrim una altra faceta de Miquel Peralta: la de compositor.
Conferenciant i d’autor del llibre La veu femenina a l’òpera. Caràcter i interpretació, ens va sorprendre amb la presentació de Sempervirens,
un disc amb obres per a piano sol i cançons, amb la complicitat d’Agniezka Scholz (piano) i Aina Martin (veu).

La dedicació a la música des de l’adolescència va encaminar Miquel Peralta (Barcelona, 1961) des dels
estudis de cant a la docència i a la recerca. Però, què pot portar una persona a començar a compondre
quan ja passa de la cinquantena?. Coincidim amb l’autor que una vocació així es decideixi ja des de la
joventut o, a tot estirar, en els primers anys de maduresa. «Jo ho he viscut després de treballar molts anys en diferents
aspectes del món de la música, com una mena de pas natural per conèixer millor la música per dins», diu en Miquel. I
afegeix: «entenguem-nos: sense un impuls inicial que va més enllà de la decisió conscient i que fa aparèixer una idea o una
combinació sonora que conté una llavor vàlida, en temes de creació no es pot anar gaire lluny, però un cop aquesta primera
concreció -podríem dir-ne coalescència- es fa present, la decisió de seguir el camí que proposa, de treballar perquè el seu
contingut no es desviï de les seves millors possibilitats, sí que és una decisió conscient. I aquí és on entra la passió per mirar
de resoldre les problemàtiques de composició que van sortint, per identificar en cada moment la solució tècnica o harmònica
que millor serveixi l'arribada a bon port d'aquell impuls inicial». Amb aquesta pràctica, en Miquel, passa a mirar-
se la música de manera ben diferent, «sempre atent a les dificultats que intueix que se li han presentat al compositor,
i a cada trencacolls ben resolt, queda sempre admirat, contemplant les solucions que invariablement troben els grans mestres».
Sempervirens té, en total, quinze peces i quatre són cançons. «Experimentar en primera persona la manera com
un text es converteix en música, seguint les seves pròpies lleis -que només podem descobrir amb paciència i acceptar amb
respecte- ha estat una de les experiències de més gran plenitud que he viscut mai», reconeix. Poemes de Josep Carner,
Joan Vinyoli i Josep Mº Fulquet. Per a Miquel Peralta, cada poema és un ésser viu que «insuflarà si el sap
escoltar amb prou atenció, la seva pròpia vida a un espai de sons on podrà estendre i donar noves palpitacions a aquella
vida inicial que ja tenia». Responsable de les classes d’interpretació vocal i de dicció per a cantants al
Conservatori de Sant Cugat, en Miquel creu que «compondre per la veu és demanar la col·laboració íntima d'una
altra persona. La veu té la capacitat de donar, en cada moment, un resum especialíssim de l'experiència humana i qui li
vol proposar un cant, sovint percep una esgarrifança de fascinació i de respecte».

Descomptes especials per als abonaments
de la temporada de concerts 2018-2019



De dissabte 28 a dilluns 30 de juliol de 2018

Hotel Pirineos (Figueres)***

Preu de la sortida (inclou:  autocar, allotjament i esmorzar, entrades als espectacles, visita a Empúries, dinar a Madremanya, dossier de viatge i acompanyant).

En entrades de platea En entrades de zona B
En habitació doble:              925 € En habitació doble:          790 €
En habitació individual:  1.035 € En habitació individual:  900 €

De dilluns 6 a dimarts 7 d'agost de 2018

Hotel President (Figueres)***

Preu de la sortida (inclou:  autocar, allotjament i esmorzar, entrada a l'òpera, visita a Ullastret, dinar a Llofriu, dossier de viatge i acompanyant).

En entrades de platea En entrades de zona B
En habitació doble:          430 € En habitació doble:          370 €
En habitació individual:  470 € En habitació individual:  410 €

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 Viatges Barceló
- Els socis d'Amics del Liceu tindran preferència en la reserva de plaça per a aquest viatge

FESTIVAL DE PERALADA
28-30 DE JULIOL I 6-7 D'AGOST

DS 28 juliol - 22.00
Auditori Parc del Castell

Jonas Kaufmann
Concert

Direcció musical
Jochen Rieder

Orquesta Titular del Teatro
Real

DG 29 juliol - 22.00
Auditori Parc del Castell

Thaïs, de J. Massenet (v.c.)

Direcció musical
Patrick Fournillier

Intèrprets
Plácido Domingo
Ermonela Jaho
Michele Angelini
Jean Teitgen

DL 6 agost - 22.00
Auditori Parc del Castell

La flauta màgica
W. A. Mozart

Direcció musical
Josep Pons

Direcció d'escena
Oriol Broggi
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Sortides musicals

El 28 de juliol, Peralada ofereix el concert del tenor Jonas Kaufmann, amb direcció musical
de Johen Rieder i acompanyat de l’Orquestra del Teatro Real. L'endemà, el 29 de juliol, la
programació presenta l’òpera Thaïs, en versió concert, protagonitzada per Plácido Domingo
i la magnífica Ermonela Jaho, que ja va participar en el Festival l’any passat amb Madama
Butterfly. És una bona ocasió per organitzar una sortida que, a més, completarem amb la visita
al jaciment arqueològic d’Empúries, situat molt a prop de l’Escala, un espai únic, on conviuen
restes de l’antiga ciutat grega i romana (Emporion i Emporiae). També visitarem l'exposició
Natura en evolució. De Van Goyen a Pissarro i Sacharoff  a l'Espai Carmen Thyssen de Sant
Feliu de Guíxols. Acabarem el cap de setmana amb un dinar de grup al restaurant La Plaça de
Madremanya.
La programació del Festival de Peralada d'enguany mereix una segona vistia amb motiu de la
nova producció de La flauta màgica de Mozart, que suposa el debut del director teatral Oriol
Broggi en el camp operístic. La direcció musical anirà a càrrec de Josep Pons al capdavant de
l’Orquestra Simfònica i Cor del Gran Teatre del Liceu i un repartiment internacional
encapçalat per Adrian Ërod, Liparit Avetisyan, Olga Kulchynska, entre d’altres. Hem
organitzat una sortida que també inclourà la visita al poblat ibèric d’Ullastret, el més gran de
Catalunya. Completarem l’estada amb un dinar de grup al restaurant La Sala Gran de Llofriu.



De dijous 9 a dilluns 13 d'agost de 2018

Hotel Palace Viareggio 4*

Preu del viatge per persona
(inclou: bitllets d’avió, allotjament i esmorzar, trasllats aeroport-hotel-aeroport, entrades de 1a categoria per a dues
òperes, trasllats d'anada i tornada al Festival, visites a la Vila Museu Puccini, a Lucca, a Siena, a San Gimignano, a Porto
Venere i Cinque Terre, assegurança de cancel·lació i d’assistència durant el viatge, dossier de viatge i acompanyant
d’Amics del Liceu)

En habitació doble:  2.100€ Suplement paquet Madama Butterfly: 115,50€
En habitació individual:  2.600€

FESTIVAL PUCCINI - TORRE DEL LAGO
DEL 9 AL 13 D'AGOST

DG 12 agost - 21.15
Torre del Lago

Tosca
G. Puccini

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 Mitic Viatges
- Els socis d'Amics del Liceu tindran preferència en la reserva de plaça per a aquest viatge

Més informació:

Festival Puccini
www.puccinifestival.it

Hotel Palace
www.palaceviareggio.com

DS 11 agost - 21.15
Torre del Lago

Il trittico
G. Puccini

Direcció musical
Dejan Savic

Direcció d'escena
Giancarlo del Monaco

Intèrprets
Gabrielle Mouhlen
Stefano La Colla
Stefan Ignat
Davide Mura

Direcció musical
Jacopo Sipari di Pescasseroli

Direcció d'escena
Ferenc Anger

Intèrprets
Silvana Froli
Estefan Florin
Lidia Lunetta
Bruno de Simone

DV 10 agost - 21.15
Torre del Lago

Madama Butterfly
G. Puccini (opcional)

Direcció musical
Hirofumi Yoshida

Direcció d'escena
Vivien A. Hewitt

Intèrprets
Hiromi Omura
Rossana Rinaldi
Hector Mendoza Lopez
Stefan Ignat
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Viatges

L’Associació ha preparat un viatge per assistir al Festival Puccini de Torre del Lago, a la
província de Lucca, que enguany arriba a la seva 64a edició. El programa seleccionat inclourà
Il trittico, la trilogia formada per Il tabarro, Suor Angelica i Gianni Schicchi -molt poques vegades
representades de forma conjunta als teatres d’arreu del món- una nova producció de Tosca
signada per Giancarlo del Monaco i, de manera opcional, Madama Butterfly.
Completarem el viatge amb una visita a la Casa Puccini de Torre del Lago, i també a Lucca,
localitat que va veure néixer el compositor. També visitarem les boniques localitats de Siena,
San Gimignano, Porto Venere i Cinque Terre, que ens permetran conèixer més a fons l’atractiva
zona de la Toscana Italiana.



De dimarts 14 al divendres 17 d'agost de 2018

Hotel Bahía 4*

Preu del viatge per persona
(inclou: bitllets d’avió, allotjament i esmorzar, trasllats aeroport-hotel-aeroport, entrades de 1a categoria per als
concerts, totes les visites assenyalades, assegurança de cancel·lació i d’assistència durant el viatge, dossier de
viatge i acompanyant d’Amics del Liceu)

En habitació doble:  1.340€
En habitació individual:  1.690€

FESTIVAL DE SANTANDER
DEL 14 AL 17 D'AGOST

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 Alternative Ways
- Els socis d'Amics del Liceu tindran preferència en la reserva de plaça per a aquest viatge

Més informació:

Festival Internacional de Santander
www.festivalsantander.com

Hotel Bahía
www.hotelbahiasantander.com

DC 15 agost - 20.30
Palacio de Festivales
Sala Argenta

London Symphony
Orchestra
Concert 2

Intèrprets
Olena Sloia, soprano
Laura Quesada, flauta traves.
Víctor Martínez, violí barroc
Clara Sanfélix, cello barroc
Asís Márquez, clave

Programa
Obres d'A. M. Fioré, F. Valls,
A. Martín i Coll, A. Líteres,
entre d'altres

Direcció musical
Sir Simon Rattle

Programa
Danses eslaves
d'Antonín Dvorák

Ma mère l'oye suite
de Maurice Ravel

Simfonietta
de Leós Janácek

DM 14 agost - 20.30
Palacio de Festivales
Sala Argenta

London Symphony
Orchestra
Concert 1

Direcció musical
Sir Simon Rattle

Programa
Simfonia núm. 9
de Gustav Mahler

DJ 17 agost - 20.15
Santuario de la Bien
Aparecida

L'Apothéose
Concert
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Viatges

L’Associació ofereix un viatge al Festival Internacional de Santander, on gaudirem d’una
programació excepcional: per començar dos concerts al Palacio de Festivales amb Sir Simon
Rattle dirigint la London Symphony Orchestra, que interpretarà la Simfonia núm. 9
de Mahler el primer dia i obres de Ravel i Janácek el segon; per acabar escoltarem el
quartet barroc L’Apothéose, al Santuari de la Bien Aparecida.
Completarem el viatge amb una visita panoràmica i passeig en barca per Santander, una
visita guiada al Centro Botín i l'exposició de Joan Miró, una visita a la Finca Museo del
Marqués de Valdecilla, una visita a la Cova El Castillo de Puente Viesgo (Patrimoni de la
Humanitat) i una visita gastronòmica.
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L'ENTREVISTA
La dissenyadora italiana Giusi Giustino és la responsable de vestuari del Teatre San Carlo de Nàpols, on ha dissenyat el vestuari
de diverses produccions com Aida, Trovatore, Cavalleria Rusticana o la Manon Lescaut que es pot veure al Liceu fins al proper 22
de juny. Una magnífica producció signada per Davide Livermore que centra l'acció a l'entrada migratòria a Nova York i a l'illa
d'Ellis.

AL: Quins materials són amb els que li agrada més treballar?
GG: Treballo amb molts materials diferents, fins i tot amb ferro (riu).
Pinto, tallo, afegeixo, experimento molt. En aquest cas he intentat
buscar teixits que fossin adequats per a l’època.
AL: Quan de temps implica la creació d'un vestuari per a una
nova producció?
GG: M’hi he estat uns tres mesos, intercalant-ho amb altres projectes.
Sempre intento recopilar retalls de botigues de roba, petits fragments
de teles que semblen insignificants, però que per a mi són un tresor.
Els he treballat, tenyit, cosit, i n’he fet els vestits de les prostitutes.
Són pràcticament escultures, vestits amb molt de cos, gairebé s’aguanten
sols (ens mostra la magnífica cotilla que du Manon en un dels actes i ens explica
que la meitat de la tela està del dret i la meitat del revés per donar més moviment
i expressivitat a la peça). Intento plasmar la bellesa de la vida a través
de la meva feina. Hem perdut el sentit per la bellesa i cal reivindicar-
lo. No es tracta només de concebre un vestuari, sinó també saber
quins teixits són els òptims, com s’ha de tallar, no es pot improvisar.
L’any vinent farà 40 anys que em dedico a la meva professió i em
sabria greu que morís. És per això que m’agrada compartir-ho amb
les noves generacions que formo. Sóc una apassionada de la meva
feina.
AL: Crea vestuari pensant en la producció de manera general
o també pensa en els cantants que lluiran el seu vestuari?
GG: Abans de treballar em fixo en qui és el cantant, cadascun té les
seves particularitats, amb la meva feina intento ressaltar-les i ajudar-
los a interpretar el seu paper: si són joves, si són grans... També em
fixo en el pressupost. Com a directora és important tenir-ho present.
No és fàcil. És per això que aprofito retalls, teixits i objectes, coses
que trobo o compro en un moment determinat i que a la llarga faig
servir. Conservo fins i tot les floretes de les bomboniere, perquè després
les utilitzo per fer corones per a ballets.
AL: Com es viu l'òpera a Nàpols i a Itàlia?
GG: A Itàlia la situació és una mica catastròfica des del punt de vista
cultural, no és només l’òpera, també als teatres costa... tot és per
culpa dels diners. Els teatres han de fer noves produccions, però cada
vegada som menys i això requereix de més esforç, hem de fer moltes
coses a la vegada. Durant el mes de juny i juliol estic preparant al
mateix temps: Tosca, Rigoletto, Cenerentola, Carmen, Così fan tutte amb
Ricardo Muti, La dama de les camèlies, un ballet... 10 produccions en
2 mesos. Esperem arribar a tot, però costa molt, requereix molt
d’esforç.
AL: Què li ha semblat el servei de sastreria i vestuari del Liceu?
GG: M’he sentit molt còmode treballant amb ells, són molt bons.
Hem estat afortunats amb aquesta producció perquè no hem tingut
gaire problemes de talles, havia pensat amb previsió els vestits perquè
fossin fàcils d’adaptar. Aquí tot és més calmat, a Nàpols és tot més
caòtic, tenim molts espectacles al mateix temps. Aquí tot és més
tranquil, i sents la música de fons dins del Liceu... és meravellós.

“Si treus la bellesa de la vida, no queda res”
Giusi Giustino

[Versió íntegra de l'entrevista al nostre web www.amicsliceu.com]

Amics del Liceu: En una nova producció, expliqui'ns com
acostuma a ser el procés creatiu pel que fa al vestuari?
Giusi Giustino: El procés creatiu és llarg. Ja havia treballat abans
amb Davide Livermore, i això facilita la meva feina. Tinc presents
les indicacions de l’època, l’escenografia, el context, etc. En el cas de
Manon, he vestit els personatges utilitzant tons roses, perquè Manon
té quinze anys, i amb aquests tons les cantants se senten més innocents
i entren més en el personatge. Són petites coses que per a mi són
importants.
AL: El vestuari és una part molt important de la situació temporal
i geogràfica en què se situa l'acció? Acostuma a existir diàleg
amb el director d'escena?
GG: La creativitat és important a la meva feina, però també el
coneixement del director d’escena, cal una harmonia i connexió, com
si tot el procés el fes una sola persona. Ens reunim moltes vegades
i aleshores faig els esbossos, perquè és on es concreta tot allò que
hem parlat.
AL: Està d'acord amb tots el conceptes escènics proposats?
GG: Sí, perquè hi ha un motiu, una raó de ser: s’ha pres com a punt
de sortida el desert descrit per Puccini, que correspon al desert de
l’ànima, a la solitud d’una persona que ja no és a la seva pàtria i mor
en un altre continent. He dissenyat els vestits molt més realistes
respecte als que habitualment creo, que són més fantàstics, amb
barrets extravagants, etc. Sovint Manon està ambientada al s. XVIII,
i fer aquest salt en el temps, adaptar els vestuaris al context, és quelcom
que requereix de l’estudi del llibret, perquè et permet conèixer per
què succeeixen els esdeveniments, els protagonistes. He trobat molt
adequat el context històric triat.


