
Una iniciativa internacional per fomentar el gust per la música 

L’òpera surt 
al carrer per 
atraure el 
gran públic
3El Liceu s’uneix a la festa europea 
en pro de la lírica i obre les portes  

MARTA CERVERA 
BARCELONA

L
a passió per l’òpera és el te-
ma central que inspira el 
Dia Europeu de l’Òpera, 
que se celebra des de fa sis 

anys per celebrar el naixement de 
l’òpera, un art amb més de quatre 
segles d’història que té els orígens 
en l’Orfeo, de Monteverdi. Avui i de-
mà 80 companyies i teatres d’òpera 
del Vell Continent es mobilitzen per 
encomanar la seva passió pel gènere 
a nous públics a través d’una infini-
tat d’activitats que es podran seguir 
per Facebook.
 «La festa té un èxit enorme cada 
any. És important acostar l’òpera al 
carrer, donar-li visibilitat amb l’es-
forç comú de tots els teatres euro-
peus. El Liceu hi ha apostat des del 
primer moment», recorda Joan Ma-
tabosch, director artístic del Gran 
Teatre. L’any passat la jornada de 
portes obertes del Liceu va atrau-
re 10.200 persones. Demà se’n tor-
na a organitzar una altra, de 10.00 
a 15.00 hores. El públic podrà recór-
rer la sala principal, el Cercle del Li-
ceu i el Saló dels Miralls. En aquesta 
impressionant sala on es reuneixen 
els liceistes en els entreactes hi ac-
tuaran una quarantena d’alumnes 
del Conservatori Superior del Liceu. 
Interpretaran passatges d’òpera i 
sarsuela. Dos maniquins exhibiran 
espectaculars models que es faran 
servir en el muntatge d’Adriana Le-
couvreur, que s’estrena dilluns.
 Al Foyer, el públic podrà veure el 
DVD d’Aida, de Verdi, una producció 
del coliseu barceloní, i el concert or-

ganitzat recentment pels treballa-
dors del Gran Teatre, L’ànima del Li-
ceu. Fora del coliseu, l’òpera baixarà 
al metro. A l’intercanviador de les lí-
nies 3 i 5 de Diagonal la soprano Va-
nesa Regalado i el tenor Pedro Cala-
via sorprendran els viatgers a partir 
de les 12.00 i de les 17.00 hores. 
 Opera Europa, organització im-
pulsora del Dia de l’Òpera, calcula 
que l’any passat un 60% del públic 
es va acostar al gènere per primera 
vegada. D’aquests espectadors, dos 
terços tenien menys de 35 anys.

LA INICIATIVA DEL COVENT GARDEN/ L’ò-
pera és un art total i en constant 
evolució, característica que els or-
ganitzadors volen transmetre a les 
noves generacions. Entre els pro-
jectes d’aquest any destinats a tren-
car barreres i a eliminar els pre-
judicis elitistes que envolten el 
gènere hi ha el de l’Òpera d’Ams-
terdam, que ha col·laborat amb 
una producció d’Il turco in Italia, 
de Rossini, òpera muntada per un 
grup de joves de barris deprimits.  
 «Quan algú em pregunta: ‘¿Per 
què en l’òpera es passen tant 
de temps dient t’estimo o, em mo-
ro?’ Jo responc: ‘Perquè en l’òpe-
ra dediquem el temps a allò que 
és realment important en la vi-
da», ha dit Kasper Holten, direc-
tor del Covent Garden de Londres.  
 El prestigiós teatre britànic que 
dirigeix ofereix aquest cap de set-
mana a nens d’entre 8 i 11 anys la 
possibilitat de passar la nit al teatre 
per veure de prop què passa entre 
bastidors. H

Els coliseus lírics de tot Europa impulsen aquest cap 
de setmana activitats per acostar l’òpera al gran públic. 
A Barcelona, el Liceu, que dilluns estrena ‘Adriana Le-
couvreur’, organitza demà un dia de portes obertes.
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–¿Com valora la seva participació 
en el film ‘A Roma con amor’?
–Woody Allen buscava un tenor 
italià que parlés un bon anglès. No 
em va demanar que cantés ni bé 
ni malament. Ell sap el que busca i 
et deixa fer fins que et porta al seu 

El tenor genovès, actor en l’últim film  
de Woody Allen, participa al Liceu amb 
la seva dona, Daniela Dessì, en ‘Adria-
na Lecouvreur’ (dies 17, 21 i 25).

Fabio Armiliato
Tenor
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«Va ser brutal rodar amb Woody Allen»
terreny i dónes el que ell busca. Em 
vaig sentir bé amb ell perquè sap el 
que vol i ell, com jo, també estima 
l’òpera.

–¿Què va ser el més difícil?
–Al principi estava una mica nervi-
ós perquè no només és que anés a ro-
dar un film de Woody Allen sinó que 
a més el meu personatge es relaciona 
amb el seu a la pel·lícula. Va ser bru-
tal. Interpreto el propietari d’una fu-
nerària que només canta bé en una 
situació especial. La filla d’Allen en 
la ficció s’ha enamorat del meu fill.
 
–En la pantalla interpreta famosos 
passatges de les òperes Pagliacci, 
Turandot, La traviata i Tosca.
–Ha sigut una experiència fantàsti-
ca. L’òpera m’apassiona. Si he vol-

gut fer aquesta pel·lícula és perquè 
la música és important en el film i 
transmetrà aquesta passió per l’òpe-
ra a un públic més jove. 

–La retransmissió d’òperes als cines 
de tot el món també és una altra for-
ma d’aconseguir-ho.
–Així és. La Tosca que la meva dona i 
jo vam fer al MET de Nova York es va 
veure a tot arreu. ¡Va ser un èxit! Però, 
compte, l’òpera quan s’ha fet com si 
fos un film, és a dir, quan no és en di-
recte, perd tota l’emoció i el sentit. 

–Amb les retallades actuals en cul-
tura acostar-se a l’òpera cada vega-
da serà més difícil. Els preus del cine 
no tenen comparació amb els d’un 
coliseu líric. 
–Com deia Corelli, el compositor: 
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