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Anaïs Masllorens

Una nit al Liceu

L'ópera és divertida? L'Anaïs està convençuda que sí, que és una música més popular del que
ens pensem i que pot arribar a tot tipus de públic. Ella ho intenta a Una nit al Liceu, un programa
que intenta acostar I'ópera al gran públic amb una fórmula amena i original on l' Anaïs és molt
important. 

Text: Oriol Mkó Fotos: Robert Ramos

Fresca i dinàmica, Anaïs Masllorens es mostra transparent i honesta, No amaga la seva passió per
I'òpera i reivindica la necessitat de crear més iniciatives per arribar al públic català, Iniciatives com ara
Uno nit o/ Liceu, on ella interpreta diversos personatges, Una proposta que intenta mostrar I'òpera com
un art per a tothom, Iluny de I'elitisme que tradicionalment se li atribueix,
-A quin tipus de públic pot interessar un programa d' òpera?
-Volem treure I'aspecte elitista de I'òpera i donar-li un to més desenfadat, per així atraure persones que
no necessàriament tinguin coneixements d' òpera.
-Quina part de culpa té Anaïs Masllorens en aquest estil més fresc?
-Interpreto un personatge diferent per a cada programa i intento donar un aire divertit, sense caure en el
ridícul. A mi m'agrada fer-ho perquè sóc actriu, i així, al programa, no només presento, sinó que també
tinc la possibilitat d’interpretar.
- T'hi sents bastant còmoda...
- Totalment, -tinc molt bon rotllo amb tot l'equip, tot i que de vegades m'he quedat encallada mitja hora
en una frase! Però sobretot m'ha fet molta gràcia quan m'ha trucat gent per felicitar-me pel programa.
Persones que m'havien vist per la televisió, i d'altres que coneixia d'abans i feia temps que no veia,
-Sigues sincera. T'agrada I'òpera?
-Molt. De veritat! Pràcticament vaig néixer cantant. A casa meva sempre hem estat vinculats amb I'art, i
des de petita he escoltat òpera, La meva mare, per exemple, somiava que ballava i cantava òpera quan
estava embarassada de mi. I fent el programa m'he adonat que escolta òpera molta més gent del que
ens pensem,
-La gent jove, en general, també?
-Hi ha molta gent que escolta música i no reconeix que allò que sona és òpera, Hi ha moltes pel·lícules
que la utilitzen, per exemple, però pocs la identifiquen, Per això penso que la idea de fer arribar I'òpera
a un públic més ampli esta molt bé.
-Com vendries I'òpera a una persona que, aparentment, no hi mostra cap interès?
-Wagner la va definir com a "art total". Jo crec que reuneix moltes condicions per ser-hi: interpretació,
cant, ballet.. Per un banda és molt complet, però per I'altra és molt més popular, Com he dit, es pot
sentir en pel·lícules, però també en discoteques, Òbviament són versions remixades, però demostra que
és un art que pot arribar a tothom. El problema es que, tot i que s'està obrint, encara falten iniciatives
per arribar al gran públic A Italia la gent canta òpera pel carrer. Aixo, aquí, és impensable.
-Quines operes ens recomanaries?
-Tosco, de Puccini; la Tetralogia, de Wagner (L'or del Rin, Lo valquíria, Siegfried i El capvespre deis
déus)... Per cert, crec que Tolkien es va inspirar bastant en Wagner per crear El senyor deis anells. Això
serveix per demostrar que l'òpera té presencia en molts àmbits.
-Queda clar que t'agrada I'òpera. M’imagino que et va ser relativament fàcil que t'escollissin per
presentar el programa.
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-Em van trucar per fer el càsting i em van dir que volien noies altes per a un programa de música,
concretament d'òpera. I com que sóc alta i m'agrada I'òpera...vaig pensar que me I'havien fet a mida per
a mi! Ens van fer diverses proves. Primer representar, després interpretar i… em van agafar!
.Ser presentador és una bona sortida per a un actor, tenint en compte la poca oferta existent? –
Depèn del programa, En el meu cas puc interpretar, però no em veig fent una entrevista seria, A veure,
ho podria provar, però vés a saber com quedaria! Com tu dius, és bastant difícil troba rfeina i sobretot si
ets noia,
-És més difícil?
-Sí, perquè n'hi ha moltes! Només cal anar a l'lnstitut del Teatre i ho veuràs. I a sobre hi ha més papers
per a noi que per a noia, I de cinema a Catalunya se'n fa poc.
 -Sembla que ara tornen ha estar de moda els musicals. Per la teva formació potser tens més
possibilitats.
-Està pujant. Però repeteixo que les oportunitats són més aviat a Madrid, De fet a mi m'agrada
interpretar de tot. No sóc una actriu d'un sol registre. Des de tragèdia de Shakespeare a la comèdia més
absurda.

Una nit al Liceu s’emet els diumenges al 33 (00 h)

Agenda d’estiu:
ConcertJ aume Aragall i Rosa Mateu – 18 de juliol
Maria Stuarda, de Gaetano Donizetti 25 de juliol
L'or del Rin, de Richard Wagner I d'agost
La valquíria, de Richard Wagner, 8 d'agost
Siegfried, de Richard Wagner, 15 d'agost
El capvespre deis déus, de Richard Wagner, 22 d'agost
Macbeth, de Giuseppe Verdi 29 d'agost 
Peter Grimes, de Benjamin Britten 05 de setembre 
Babel 46, de Xavier Montsalvatge I 2 de setembre 
Giulio Cesare, de Georg Friedrich Handel 19 de setembre
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