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tasques per disfrutar d’allò. Katza-
rava sí que va captar l’atenció de di-
verses persones, la majoria turistes 
que deambulaven pel centre histò-
ric de Barcelona. «La sonoritat em va 
agradar gairebé més que la del Li·
ceu», explica Katzarava, feliç d’ha-
ver superat la prova. Ara li toca sedu-
ir l’exigent públic del Liceu. Filla de 
violinistes, un georgià i una mexica-
na, aquesta jove intèrpret de 31 anys 
vol aprofitar al màxim una oportu-
nitat que li va arribar de manera im-
prevista.
 «Em van avisar quan va cancel·
lar una de les sopranos i vaig pre·
parar el rol en una setmana. Ja em 
sabia una ària i un duet, la resta la 
vaig haver d’aprendre. L’encàrrec 
em va enxampar fent La traviata a 
Itàlia, en ple Nadal. Ho vaig bloque·
jar tot per estudiar. No vaig celebrar 

La soprano María Katzarava 
(Mèxic, 1984) ha cantat en grans 
coliseus com el Covent Garden i 
avui debuta al Liceu, com a Desdè-
mona, en l’òpera Otello, de Verdi, 
en una producció de la Deutsche 
Oper de Berlín. Fa pocs dies es va 
prestar a un altre debut que li va 
proposar EL PERIÓDICO i, sense 
cap més acompanyament que la 
seva portentosa veu, es va posar 
a cantar en ple barri Gòtic. La in-
tèrpret va sorprendre els transe-
ünts del cèntric carrer del Bisbe, 
a la cruïlla amb Pietat. «Al principi 
vaig passar molta vergonya», con-
fessa l’artista, que va actuar amb 
les seves grans ulleres de sol posa-
des pensant que així passaria més 
desapercebuda. Però la magnífi-

ca ressonància de la seva brillant 
veu entre les parets del casc antic va 
atraure ràpidament l’atenció dels 
vianants, que es van aturar a escol-
tar-la i a filmar-la mentre interpre-
tava Dime que sí, una popular cançó 
del mexicà Alfonso Esparza Oteo. 
Per afinar, en va tenir prou d’escol-
tar al mòbil l’estupenda versió que 
ella mateixa va cantar amb l’Or-
questa Simfónica de Minería.

Prova superada

Fa alguns anys, The Washington Post  
va reptar el famós violinista Joshua 
Bell a actuar al metro de la capital 
dels EUA amb el seu valuós stradi-
varius en un curiós experiment so-
bre la percepció de l’art. Tot i la qua-
litat del virtuós músic, molt poques 
persones van interrompre les seves 
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Desdèmona, al Gòtic
María Katzarava, jove soprano que debuta amb ‘Otello’ al Liceu, impressiona amb la seva veu 
els vianants del casc antic H L’aclamada Mirella Freni va ser la seva mentora i és el seu model

33 Encantada de Barcelona 8 María Katzarava, al carrer del Bisbe, al costat del Palau de la Generalitat. 
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«Al món hi ha 
massa Otel·los 
masclistes», es 
queixa la cantant

res», declara Katzarava, la prime-
ra soprano mexicana que actua al 
Liceu des de la temporada 1974-
75, quan va cantar Gilda Cruz-Ro-
mo. Asseguda en un cafè pròxim a 
l’ajuntament, molt a prop d’on viu 
quan els seus compromisos profes-
sionals l’hi permeten, només té pa-
raules afectuoses per a Barcelona. 
«M’encanta aquesta ciutat i la seva 
gent. La gent és molt agradable i 
aprecien els cantants», afirma Kat-
zarava, que ha començat a estudi-
ar català.

Somiava amb el rock

L’aclamada Mirella Freni, de la 
qual va ser deixebla, és el seu mo-
del. «Cada vegada que he d’apren·
dre un nou rol l’escolto sempre a 
ella primer», reconeix. Ningú diria 
que en la seva adolescència somia-
va amb el rock i que per això va co-
mençar a fer classes de cant. I va 
ser la seva primera professora qui 
va detectar les seves qualitats per a 
la lírica, un món que va descobrir 
als 15 anys. Menys d’un lustre des-
prés ja havia guanyat diversos pre-
mis, entre ells el Carlo Bergonzi del 
Concurs Viñas de Barcelona als 18 
anys. «¡Llavors el Liceu em va sem·
blar enorme!», recorda.
 El 2008, complerts els 24, va re-
bre un gran reconeixement a Ope-
ralia, concurs promogut per Pláci-
do Domingo, on va obtenir guardó 
en dues categories, òpera i sarsu-
ela. Amb Domingo hi ha treballat 
en més d’una ocasió. «Plácido és 
adorable. Quan cantes amb ell o et 
dirigeix, sempre et dóna pau. Mai 
et fa sentir malament com altres 
persones molt pesades. Plácido 
et transmet confiança i treu el mi·
llor de tu», afirma. També se sent a 
gust amb Philippe Auguin, mestre 
a les ordres del qual debuta al Liceu 
amb Desdèmona. «El que m’agra·
da d’aquest personatge és que és 
molt dolç. Hi ha moltes Desdèmo·
nes submises al món i massa Otel·
los masclistes. Per desgràcia, és 
un paper que em toca molt perquè 
vinc d’una societat violenta on la 
dona no és respectada».
 Des que ha començat a cantar 
papers menys lleugers, la seva car-
rera ha agafat volada. «En el reper·
tori lleuger que vaig haver d’adop·
tar per salut vocal, com es recoma·
na, mai vaig estar còmoda. Cantava 
en un vestit que em quedava petit», 
confessa. Fiant-se del seu instint, 
s’ha obert a un altre tipus de rols 
«més pesants». «Ara la meva veu 
brilla més», afirma. H
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Vegeu el vídeo d’aquest 
reportatge amb el mòbil
o a e-periodico.cat


