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DANNY CAMINAL

ESTES, SILJA I ROS 
MARBÀ, MEDALLES 
D’OR DEL LICEU 

Barcelona q El baix nord-americà 
Simon Estes (esquerra), la soprano 
alemanya Anja Silja i el mestre 
Antoni Ros-Marbà posen al Saló 
dels Miralls del Liceu amb la 
Medalla d’Or del Gran Teatre que 

ahir van rebre en agraïment al 
seu treball al coliseu. La soprano 
italiana Renata Scotto va ser l’única 
premiada que no hi va poder ser 
perquè estava treballant a Florida.  
Va agrair la distinció per carta.

Una ‘Salomé’ amb l’OBC
3Angela Denoke interpreta el final de l’òpera de Strauss a l’Auditori

MARTA CERVERA
BARCELONA 

A
Barcelona hem vist l’excel·
lent soprano alemanya 
Angela Denoke interpre·
tant òperes d’Alban Berg 

(Wozzek), de Leos Janáceck (Jenufa) i 
cançons de cabaret de Kurt Weil i 
de l’era de la República de Weimar, 
sempre al Liceu. Aquesta nit, per pri·
mera vegada, la seva veu brillarà a 
l’Auditori, en el seu debut amb l’Or·
questra Simfònica de Barcelona i 
Nacional de Catalunya (OBC), amb 
qui interpretarà el poètic, punyent 
i apassionat final de l’òpera Salomé, 
de Richard Strauss.
 Denoke es transformarà en la des·
tructiva filla del rei Herodes després 
d’aconseguir allò que demanava: 
el cap de Joan Baptista, l’home que 
es va resistir als seus petons. Tam·
bé ens cantarà uns romàntics lieder, 
cançons basades en poesies, que el 
compositor alemany va orquestrar 
al final de la seva vida: Waldseligkeit, 
Ruhe meine seele i Caecilie. Aquestes du·
es últimes van ser creades el 1894 
per Strauss com a regal de casament 
per a la seva dona, la soprano Pauli·
na Ahna.
 «He cantat els seus lieder tota la 
meva vida, des que vaig començar 
a estudiar cant», recordava ahir De·
noke a Barcelona mentre esmorzava 
amb el seu marit, el tenor David Kue·
bler, al camerino. La cantant, de pell 
pàl·lida i ulls blaus, irradiava llum 
pròpia tot i reconèixer que, sempre 
que viatja, la primera nit acostuma 
a tenir problemes per dormir. «Estic 
acostumada a la casa que tenim al 
camp, a prop d’Hamburg. Allà no hi 

ha soroll, així que ens costa acostu·
mar·nos a la ciutat».
 Se sent feliç de ser a Barcelona i 
més per tornar a treballar amb el di·
rector Hartmut Haenchen, sota la ba·
tuta del qual va interpretar Salomé 
al Covent Garden de Londres amb 
gran èxit fa dos anys. «Ens coneixem 
des de temps. Canto aquest progra·
ma perquè ell m’ho va demanar. Mai 
abans havia unit en un mateix con·
cert els lieder de Strauss i l’escena fi·
nal de Salomé. La veritat és que és molt 
difícil», confessa. Denoke va debutar 
en el complex rol de Salomé el 2006.  

 Al principi de la seva carrera li 
resultava difícil interpretar passat·
ges operístics en concert. «Quan co·
mençava la meva carrera em sentia 
més lliure cantant òpera en escena, 
amb el vestuari i tot el que acompa·
nya el personatge. En concert em 
sentia constreta, limitada, com si 
m’haguessin posat una camisa de 
força. Però a mesura que han anat 
passant els anys em sento molt lliu·
re i disfruto cantant en versió con·
cert». Ha desenvolupat la seva prò·
pia tècnica: «Tot ha de venir del teu 
interior, has de ser capaç de treu·
re de les teves entranyes els senti·
ments d’aquell personatge o aque·
lla història que expliques», relata 
l’artista, de 50 anys.

L’AcLAmADA SoprAno ALemAnyA DebutA Amb LA formAció cAtALAnA

33 Angela Denoke, en una fotografia promocional.

JOHAN PERSSON

«Els polítics haurien 
d’entendre que és  
en temps de crisi  
quan la gent necessita 
més la cultura»

 La cantant, que l’any passat va in·
terpretar El cas Makropoulos a Salz· 
burg, no vol revelar quin serà el 
principal repte que s’ha marcat 
per a aquesta temporada. Assegu·
ra que està preocupada per la situ·
ació actual i la facilitat amb què els 
governs de tot el món retallen en 
cultura en èpoques d’inestabilitat 
econòmica. «És curiós perquè als Es·
tats Units, amb la crisi, la gent va 
molt més als teatres», apunta el seu 
marit, que està intentant curar·se 
d’un refredat. «Els polítics hauri·
en d’entendre que és en temps de 
crisi quan la gent necessita més la 
cultura», afegeix ella. La seva carre·
ra no se n’ha vist afectada, de mo·
ment, assegura Denoke, que s’afa·
nya a tocar fusta. «El que sí que he 
notat és que a Itàlia paguen cada ve·
gada més tard. Els diners no circu·
len com abans». H

cos», recorda. No va ser fins a arri-
bar al conservatori d’Hamburg que 
va decidir donar una oportunitat 
a la seva veu. «Allà vaig descobrir 
que podia desenvolupar-la més i ho 
vaig voler intentar», diu Denoke, que 
aquesta temporada tornarà al Liceu 
al juliol per enfrontar-se en concert 
a Ewartung, dificíl òpera en un acte 
de Schönberg poc interpretada.

33Angela Denoke va créixer somi-
ant ser professora de música. Va co-
mençar a estudiar piano als 4 anys. 
El seu professor li va recomanar 
que a part de practicar amb el teclat 
s’apuntés en un cor. «Vaig comen-
çar a cantar aviat perquè vaig pen-
sar que seria la millor manera d’en-
tendre com es construeix la músi-
ca, experimentant a través del propi 

De professora de música a diva
CANTANT PREDESTINADA


