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Marta Infante. ‘Mezzosoprano’

‘MEZZOSOPRANOS’ · “És cert que en el món de l’òpera els papers de les ‘sopranos’ sempre han estat més lírics, de
protagonista i noia jove, mentre que a les ‘mezzosopranos’, generalment, sempre ens ha tocat fer de iaia o bruixa” PARES ·
“Si els pares no han anat mai a un concert és difícil que els fills ho facin. Em fa pena veure sales de concert mig plenes”

Teresa Berengueras
LLEIDA

arta Infante, mezzo-
soprano lleidatana,
va cantar ahir
Goyescas, al Teatre

de la Llotja, en homenatge a En-
ric Granados, també lleidatà, i
del qual ara es recorden el 100
anys de la seva mort. Marta és
una dona coneguda a tot el
món. I té una filla de 5 anys que
segueix els seus passos, ja canta
òpera a l’escola ilerdenca on va.

Què ha suposat per a vostè tor-
nar a cantar a Lleida, la seva
ciutat natal?
Per a una persona com jo, que
volto molt amunt i avall, cantar
a casa sempre és agradable, ets
a la teva ciutat, amb la teva
gent, els amics i amb tots els
que t’han vist créixer en aques-
ta professió.

Què és per a vostè un composi-
tor lleidatà com Enric Grana-
dos?
És un músic molt cantable, té
molts registres i per a mi és i ha

M

“Granados no sempre ha
estat valorat com caldria”

estat tot un plaer interpretar-lo.
Crec que no sempre ha estat va-
lorat com caldria, encara que
aquests dos anys darrers s’ha
fet un gran esforç per donar-lo a
conèixer, especialment des de
Lleida.

Creu que és un desconegut?
No és que sigui desconegut, pe-
rò es coneixen quatre de les se-
ves obres. Malgrat tot el que
s’ha fet durant aquests dos dar-
rers anys crec que encara cal fer
moltes més coses per donar a
conèixer la seva obra. Goyes-
cas, una de les seves composi-
cions amb més ressò, es va re-
presentar al teatre madrileny
de La Zarzuela, als anys noran-
ta, i no s’ha tornat a fer.

Vostè és ‘mezzosoprano’, com
explicaria al gran públic la seva
diferència amb una ‘soprano’?
Simplement és la diferència vo-
cal entre una veu aguda i una
veu greu. És cert que en el món
de l’òpera els papers de les so-
pranos sempre han estat més
lírics, de protagonista i noia jo-
ve, mentre que a les mezzoso-

pranos, generalment, ens ha to-
cat fer de iaia o de bruixa. Però
no sempre és així, jo interpreto
molta música barroca, que és de
tons greus, quasi sempre en pa-
pers masculins, però quan tinc
un paper gaudeixo molt fent-lo.

Per què se sol dir que la música
clàssica és per a minories?
Es tracta d’un tema que ve des
del bressol. Jo vaig fer els estu-
dis superiors a la Universitat
d’Ostrava, a la República Txeca,
allà vaig viure vuit anys i em
vaig casar. Sempre ho explico,
la primera nit que vaig anar a
sopar a casa dels meus sogres,
amb professions que no tenen
res a veure amb la música, ha-
vent sopat el meu sogre va treu-
re de l’armari el violí i la mare
del meu marit, una guitarra, i
van començar a tocar, va ser
meravellós i com en una pel·lí-
cula. Allà des de ben petits to-
quen i viuen la música, les sales
de concert estan plenes, hi dei-
xen entrar els nens i potencien
la música, aquí això és impensa-
ble, i el que fan és suprimir els
estudis musicals a l’escola.

Però a molts llocs els ajunta-
ments han creat escoles de mú-
sica.
Crec que aquestes escoles de
música estan fent una molt bo-
na tasca, a la meva època per es-
tudiar música tan sols teníem el
Conservatori. Si els pares no
han anat mai a un concert és di-
fícil que els fills ho facin, hauria
de ser obligatori que totes les es-
coles anessin amb els seus
alumnes als concerts. Em fa
molta pena veure que hi ha sa-
les de concert que tan sols estan
mig plenes.

I ara que és a Lleida com s’ho fa
amb la boira?
Per als que som lleidatans la boi-
ra no és tan dolenta, t’hi acostu-
mes. Jo he viscut tants anys
lluny de Lleida que aquest any
de la tornada ha estat una mica
dur, però aguanto molt. L’únic
problema és que tinc una nena
petita, i virus que va pel col·legi,
virus que ella agafa i fa seu.

El Liceu, on encara no ha can-
tat, és per a vostè l’escenari per
excel·lència?
En aquest sentit tot és molt cos-
mopolita. A Espanya, encara
ara, els grans escenaris són el
Teatre Real a Madrid i el Liceu a
Barcelona, també el Reina Sofia
de València, la resta de petits
teatres no tenen el ressò social i
musical que es mereixen. Però
el gran problema és que a Espa-
nya per poder cantar en un
d’aquests grans teatres cal ser
una figura o ser estranger. Jo no
em puc queixar, però aquí hi ha
grans veus que mai tindran oca-
sió d’interpretar papers princi-
pals perquè sempre porten gent
de fora per fer-los. ■

Melòmana.
Marta Infante
des de la infan-
tesa ha estat en-
amorada de la
música, una ver-
tadera melòma-
na que va co-
mençar els seus
estudis musi-
cals a Lleida per
acabar-los en un
país tan amant
de la música
com Txèquia.
Sempre reivin-
dica el gran
compositor En-
ric Granados,
ella és una can-
tant molt liede-
lista a la que li
agrada cantar
peces dels ro-
màntics. ■

Marta Infante diu que Granados té una obra molt més extensa de la que és coneix. Li agrada interpretar també Brahms i Schumann, entre d’altres

❝El gran problema
és que a Espanya
per cantar als grans
teatres cal ser una
figura o estranger


