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Aquesta tarda actua a la basílica 
de Santa Maria del Pi de Barcelo
na inaugurant un cicle organit
zat per l’Auditori i el Palau de la 
Música?
Sí, amb un quartet vocal que en
ceta una programació que pot du
rar vint anys perquè contempla la 
interpretació integral de les can
tates de Bach. Em fa molta il·lusió.

Vostè viu a Berlín i porta una car
rera centrada a Alemanya. És 
l’epicentre de la música clàssica?
Jo sóc cosmopolita i Berlín em va 
robar el cor. És una ciutat molt 
acollidora, que rep molt bé el visi
tant i que té un pum sec, que és la 
manera de ser del berlinès. A més, 
hi ha una quantitat de talent per 
centímetre quadrat espectacular. 
Això fa que la competència sigui 
estimulant. A Berlín és brutal i 
amb això no et queda una altra 
opció que ser perfeccionista. És 
una eina que tens per exigir-te 
amb carinyo, perquè mai pot con
vertir-se en una amenaça.

Té clar fins a on pot arribar la 
seva perfecció?
Sí, és clar. Tinc una professió que 
m'enriqueix i em neteja per dins. 
Em compensa l’estrès, els nervis i 
la incertesa amb què visc. Els can
tants i els músics portem la llar a 
sobre, lo, per exemple, estaré a 
restin onze setmanes sense trepit
jar casa meva per feina i ara el meu 
home, que és director d’orquestra, 
acaba de marxar i ens retrobarem 
a Berlín el maig.

Contempla la maternitat?
Per a mi és un tema obert, que està 
allà. Moltes companyes es queden 
embarassades i tiren endavant. El 
mercat demana que s’incorporin 
de seguida; quatre setmanes 
d'alletament i fan el concert, si la 
salut ho pennet.

Amb aquest ritme de vida, on  
queden el lleure i el temps d’oci?
Val a dir que he après a fer un re- 
set a l'agenda perquè necessito 
temps lliure. Fa un any em vaig 
adonar que havia de baixar el rit
me per ser encara millor. És una 
professió on has de prendre deci
sions molt sovint i amb calma.

I quan té vacances aprofita per 
desconnectar, estudiar, viatjar...
De tot una mica. El cap ha de des
cansar perquè constantm ent 
aprenc repertori nou, moltes ve
gades de memòria i en diversos 
idiomes. Diàriament, la meva pro
fessió m'obliga a parlar en anglès, 
alemany, italià, francès i castellà. 
Quan no treballo descansa, estu
dio, cuido les plantes de casa i la
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«És un luxe viure 
de Fescenari»
u n a  c u r s a  d e  f o n s  L’Anna Alàs i Jover (Terrassa, 1980) actua avui a 
la basílica de Santa Maria del Pi i demà marxarà cap a Berlín, on 
viu des de fa cinc anys amb el seu home, Diego Manin Etxebarría, 
director d orquestra. Ambdós comparteixen l’amor per la música 
clàssica i Pexigència d’una professió abocada a ponar un ritme 
frenètic que assumeixen amb una inqüestionable responsabilitat.
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meva gata, estic en contacte amb 
la natura i gaudeixo de Berlín. Tot 
i això. sempre hi ha una mica de 
feina al cap. Si el cervell no des
cansa, no pots ser creativa.

Per ser una m ezzo, com  vostè, 
quines qualitats s’han de reunir, 
a banda, és clar, de les vocals i in
terpretatives?
Sensibilitat, musicalitat i resilièn- 
cia perquè has d’aprendre a gesti
onar molts "nos". Contínuament 
busco feina i alhora decideixo si 
l'agafo o no. A més, per a nosaltres, 
passar una prova significa agafar 
avió d’anada i tomada i fer l audi- 
ció. Un cost afegit. Jo ho  porto 
prou bé perquè tinc capacitat ana
lítica i sé quines estratègies seguir, 
però també sóc molt sensible, 
emocional, idealista i somiadora. 
Els pares em van transmetre els 
valors de l’esforç, la disciplina i la 
perfecció. Ara estan molt contents 
que visqui de l'escenari. És un 
luxe, un mèrit i una alegria.

Potser per tot això no ü falta la fei
na a Alemanya?
Treballo allà per estar més a casa i 
em surten feines interessants, com 
el meu debut al mític Philharmo- 
nie de Berlín. Aquí, en canvi, a ni
vell de concerts crec que estic ben 
considerada perquè les orquestres 
confien en mi. Ara, a nivell d'òpe
ra, no. Jo al Liceu canto cinc mi
nuts i a Alemanya em donen pa
pers de protagonista amb críti
ques que parlen de forma ex
cel·lent. Aquí, en canvi, ni surten. 
Allà hi ha una xarxa de distribució 
del nou talent jove que a Catalu
nya no hi és. Si aquí volem arribar 
a més públic és evident que s’ha 
de ser més competitiu i això pas
sa per abaixar els preus i sortir als 
mitjans de comunicació.

Com va fer Ramon Gener amb 
“òpera amb texans”, aTV3, i ara 
amb “This is opera”, aTVE?
Sí. El que ell ha fet és or. Ha entès 
quin és el problema: l'òpera és un 
gènere molt vinculat a Telitisme i 
encara ara hi ha gent de diners 
que queda al Liceu, perquè queda 
bé. L'òpera és el cinema d'abans. 
L’escenografia, el vestuari, la il·lu
minació... Tot és espectacular. A 
més, a Catalunya tenim un altre 
forat. Jo m'he format amb diners 
públics i a mi no se m’està aprofi
tant. Els contribuents han fet una 
inversió en la meva formació que 
s'aprofiten a l’estranger. I tot això 
abans de la crisi.

Tornaria a viure a Terrassa?
Si tomo a Catalunya i a una ciutat, 
crec que si. Terrassa és amable, 
cosmopolita i molt assequible. / /
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