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–Però la majoria dels seus espec-
tacles encomanen una dinàmica 
positiva, ¿no?
–Sí. Però la gent que es pot per-
metre anar al teatre no ho fa com 
abans; els problemes estan molt 
presents. No vull ser pretensio-
sa, però es valora més que puguis 
oblidar aquests problemes i dis-
frutar durant dues hores.

–Després de ser mare, ¿se sent 
una altra artista, amb més madu-
resa?
–Fins i tot en això he tingut sort. 
Vaig passar por pensant que no 
tornaria tan forta com abans. Al 
ser mare canvia la teva escala de 
valors i el meu ball té un pes di-
ferent. A l’escenari sempre hi ha 
un reflex del que aprens en la vi-
da. He carregat les bateries per sa-
ber utilitzar cada cosa en el mo-
ment just.

–Diuen que el petit José, el seu fill, 
la va armar en la funció de la nit de 
Nadal a París.
–Sí. El vam portar amb el seu hora-
ri, i al teatre gairebé no ve mai. Ho  
ha fet dos cops i ens ha deixat im-
pressionats, amb la boca oberta, al 
sortir a escena. Jo no li puc dir que 
no balli, ho porta a la sang i a més 
a casa la música i el ball estan molt 
presents; nosal-
tres ballem fins i 
tot a la cuina. H

«La crisi espanta 
i l’IVA ha afectat 
més del que 
s’esperava. Però 
s’hi ha d’estar; és la 
idea de ‘La Pepa’»

–I amb aquesta plantilla es planta 
quatre setmanes al Tívoli. Un acte 
de valentia en aquests temps.
–Sí. Penso que ara ens toca ser 
molt valents. Encara que la situ-
ació espanta perquè el tema de 
l’IVA ha afectat més del que s’es-
perava la cultura. L’esforç és im-
portant, però s’ha d’estar al peu 
del canó. Aquest és a més el mis-
satge de La Pepa. No s’ha de posar 
només feina i esforç, també l’ale-
gria i satisfacció de poder fer un 
espectacle així.

–¿Aquesta és la vigència d’un es-
pectacle com La Pepa?
–És veritat. Sembla que hi hagi una 
similitud entre aquella època i la 
d’ara. Sorprèn més que, a l’acabar 
la funció, la sensació que transmet 
el públic és d’alegria. 

Vegeu el vídeo de ‘La 
Pepa’ amb el mòbil 
o a e-periodico.cat

UN CARTELL ECLÈCTIC

‘CENDRILLON’ El conte de fades de ‘La ventafocs’ 
va inspirar aquesta òpera de Jules Massenet. Joyce Di 
Donato brilla en el rol principal en aquesta producció.

COOPER

‘AGRIPPINA’ Harry Bicket i David McVicar servei-
xen aquesta òpera barroca de Händel, una farsa moral 
políticament incorrecta, amb una estètica dels anys 80.  

LICEU

‘IL PRIGIONERO/SUOR ANGELICA’ El baix 
baríton Ievgueni Nikintin, vetat pels seus tatuatges a 
Bayreuth, debutarà amb aquest programa doble.

TEATRO REAL

‘LA SONNAMBULA’ Juan Diego Florez i Diana 
Damrau protagonitzen aquest enyorat títol del bel canto 
que torna al Gran Teatre després d’una llarga absència.

STAATSOPER DE VIENA

‘LA BELLE’ Els Ballets de Monte-Carlo arriben per 
fi amb un dels seus èxits, la sofisticada versió de ‘La 
bella dorment’ creada per Jean-Christophe Maillot. 

BALLETS DE MONTECARLO

‘BACH DANCES’ Només hi haurà dos especta-
cles de dansa. El Ballet Nacional de Polònia ofereix fa-
moses coreografies basades en la música de Bach.

POLISH NATIONAL BALLET

El Liceu contra la crisi
3La programació manté la qualitat a costa de reduir obres i funcions 

MARTA CERVERA 
BARCELONA 

M
algrat la crisi, el Liceu 
manté el llistó de quali-
tat la temporada que ve, 
a costa, això sí, de redu-

ir funcions i títols. Si la temporada 
actual té 12 títols, tres d’ells en con-
cert, sense comptar amb tres més del 
Festival Bayreuth, la pròxima  
–amb un pressupost de 39,2 milions 
d’euros– quedarà reduïda a 10, un 
d’ells en concert, Il tabarro, de Pucci-
ni, que interpretarà l’OBC. «Tot i les 
complicacions hem de celebrar una 
temporada excepcional amb el mi-
llor a nivell internacional», va desta-
car ahir Joan Matabosch, director ar-
tístic. L’aliança amb els principals 
coliseus per coproduir i la flexibili-
tat dels treballadors del coliseu líric 
ho han fet possible, segons Joan 
Francesc Marco, director general. 
 Destaquen el retorn de títols lli-
gats a la història del coliseu com La 
llegenda de la ciutat invisible de Kitege, 
de Rimski-Kórsakov, després de més 
de 44 anys d’absència, i La sonnambu-
la, de Bellini, després de 26 anys sen-
se representar-se. Aquesta última 
comptarà amb primeríssimes figu-
res. Diana Damrau i Juan Diego Fló-
rez, com a protagonistes del primer 
repartiment, i amb Patricia Ciofi i 
Celso Albelo, en el segon. Serà la pri-
mera vegada que el Liceu vegi en ac-
ció el tenor tenerifenc que despun-
ta a Europa. La sonnambula serà la se-
gona òpera amb més presència en la 
programació per darrere de Tosca, de 
Puccini, un altre títol d’allò més fa-
mós amb tres repartiments per a 15 
funcions, liderats per les sopranos 
Sondra Radvnovsky, Martina Sera-
fin i Fiorenza Cedolins. 

BICKET I MCVICAR, A ‘AGRIPPINA’/ Agrippi-
na, de Händel, la primera òpera esce-
nificada de la temporada arribarà al 
novembre després de la sèrie de qua-
tre concerts per celebrar el bicente-
nari de Verdi i reforçar el cor i l’or-
questra del Gran Teatre. Creada en 
la seva etapa veneciana i mai estre-
nada al Liceu, Agrippina és una òpera 
barroca amb moltes més àries del 
que és habitual i més curtes que uti-
litza el combat entre un patrici de 
l’antiga Roma i les dones per riure’s 
dels polítics i la naturalesa humana. 
Harry Bicket dirigeix la partitura 
mentre que David McVicar explota 
el llibret amb un repartiment de ca-
tegoria, amb Sarah Connolly, Male-
na Erman, David Daniels i la novetat 
de Danielle de Niese, una fora de sè-
rie que debuta al Liceu.
 Per Nadal arribarà per primera 
vegada Cendrillon, de Jules Massenet. 
Aquesta versió de La ventafocs, diri-
gida per Laurent Pelly (escena) i An-
drew Davis (música), arriba avalada 

per la crítica i la brillant interpreta-
ció de Joyce DiDonato (Ventafocs).
 La llegenda de la ciutat invisible de Ki-
tege, un monument a l’ànima eslava, 
arriba amb una espectacular copro-
ducció dirigida per Dimitri Txernia-
kov, un altre debut a tenir en comp-
te, que l’acosta al públic d’avui. Serà 

un gran repte per al cor i l’orques-
tra del Liceu, que comptarà en el fos-
sat amb Josep Pons, titular de la for-
mació. Pons també s’encarregarà de 
L’Atlàntida, cèlebre cantata de Falla, 
del programa doble integrat per Il 
prigionero, de Dallapiccola i Suor An-
gelica, de Puccini, a més de La valquí-

ria, continuació de la Tetralogia de 
Wagner que arrenca a l’abril. Entre 
els concerts i recitals hi destaquen 
una gala homenatge al baríton me-
norquí Joan Pons i les actuacions de 
Philippe Jaroussky, Angela Gheor-
ghiu i Jonas Kaufmann que oferirà 
el Viatge d’hivern de Schubert. H
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