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Quina soprano no voldria
seraramateixRachelWi-
llis-Sørensen i substituir
Anna Netrebko, la diva
russaafectadadecorona-

virus, en aquest Trovatore en con-
certqueavui estrenaelLiceusotala
batuta de GustavoDudamel. Cons-
cientdelasevasort–“Estichonora-
dadecantaraquí;quinamanera tan
emocionantde ferundebut inespe-
rat”–, la cantant dels Estats Units
(36), amb una carrera que va fer un
gir quan el 2018 va cantar el primer
Verdi a laBayerische Staatsoper de
Munic,ésunadelesveusdela lírica
amb més futur. La seva projecció
exponencial converteix aquest
debut liceista enun fet únic. Sobre-
tot quan un Dudamel relaxat il·lu-

mina els cossos artístics del teatre.
Enunasetmanahaestat laTra-

viataaBordeus iara laLeonoraal
Liceu.Quinésel seusecret?
És la primera vegada que els canto
seguits, o siguique ja l’hidiré.Ésun
desafiament i cal una estratègia: no
s’ha de donar massa als assajos, cal
beuremoltaaiguaidescansarforça.
Verdi és el meu favorit i en el con-
textd’aquestapandèmiasocafortu-
nadadecantarpaperstangloriosos.

Quèsignificaen la sevacarrera
aquestdebut liceista?
Semprehe volgut cantar aquí i visi-
tarEspanya.Vaigestudiarespanyol
a la secundària, però el vaig oblidar
perquè havia de perfeccionar l’ita-
liàielfrancèspercantar.ElLiceués
únic ivibrant.Espero tornar-hi.

És difícil reemplaçar una su-
perdivacomNetrebko?
M’afalaga que m’ofereixin aquesta

oportunitat. Les expectatives són
altes, però com et pots negar a Il
Trovatore, una de lesmeves òperes
favorites? Aquesta música és una
bogeria, se’t fica a les cèl·lules i t’ab-
sorbeix completament. Per tant,

encantada, i desitjo elmillor a l’An-
na mentre es recupera. No estic
preocupadaper ella, és una guerre-
ra quepodria superar qualsevol tri-
bulació.Soc fande lasevacontribu-
ció a la bellesa i em sento honrada
d’estar connectada al seu art. Tam-
béperellahofarétanbécompugui!

Viatjaambelsseusfills.Comes
viu laCovid-19amblafamília?
Són lameva llum; la Lydia de 7 i en
Karl iJohannesde5.Noés fàcil,pe-
ròabraçar-loscadadiaésunabene-
dicció.Tinclasortd’havertrobatun
tutoriunamainaderafantàsticsque
viatgenambnosaltres. La connexió
ambelsqueestimesseràl’únicama-
neradesobreviureaaquestmalson.

Quèhaaprèsprofessionalment
de laCovid-19?
A valorar encara més les experièn-
ciesartístiques.Abordocadaactua-
ció com si fos l’última. Acostumava
a pensar que ens cal distanciar-nos
per ser professionals i fiables, però
lafiabilitateslimita.Vullmàgia,vull
passió. Vull donar-ho tot perquè el
públic trobi catarsi.

La Leonora és lànguida. Quin
feminisme reivindica Verdi, una
lluitapassiva i silenciosa?
No és només lànguida. Potser és
victimitzada als actes 1-3, però des-
prés agafa les regnes. Troba el co-
ratge per salvar l’home que estima.
Ésunaheroïna!Peròell ésun idiota
devoratper lagelosia,osiguiqueno
funciona i tothommor.Oh, l’òpera!

Coms’hofa,perser jove icom-
binar el repertori italià amb els
seusMozart iWagner?
Tendeixo a percebre la veu comun
sol instrument que sempre miro
d’usardemaneracompleta i segura
sense importar el repertori.No tinc
una veu diferent per a Wagner o
Mozart, però cada paper té els seus
propis desafiaments.CrecqueVer-
diéselquemillors’adaptaa lameva
gola, i potser fins i totmillor que les
heroïnes germàniques que feia
abans.Puccantar lesheroïneswag-
nerianesmés lleugeres (l’Eva aMe-
istersinger, l’Elsa a Lohengrin, l’Eli-
sabeth a Tannhäuser), però soc tan
feliç i lliureamb lesaltures i floritu-
resdeVerdi...

Comvaentraren l’òpera?
Semprevaigsercantant,perònosa-
bia res de clàssica. Algú va suggerir
alamarequeelpopemmalmetriala
veu si no prenia lliçons, i per això
als 16 em va posar a classe coral. La
mestra em va introduir en l’òpera i
emvaig enamorar de veus comAn-
naMoffo i Monserrat Caballé. Des
d’aleshoreshiviscenganxada!c
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Willis-Sørensen fotografiadaahiralLiceu,ondebutaavui idiumengeamb Il trovatore iDudamelalpodi

“Ho faré tan bé compugui,
tambéperAnnaNetrebko”
Rachel Willis-Sørensen, soprano, substitueix la diva russa a ‘Il trovatore’

EL REPTE

“M’afalagasubstituir
l’Anna;lesexpectatives
sónaltes,peròcom t’has
denegara‘Iltrovatore?’”

REPERTORI

“Puccantarheroïnes
wagnerianes lleugeres,
peròsoctanlliure,amb
lesflorituresdeVerdi...”

ENTREVISTA

JUSTO BARRANCO
Barcelona

Rodrigo Cuevas i Raül Refree, Ku-
kai Dantza, Maria del Mar Bonet,
Marco Mezquida, Alba Carmona,
ElNiñodeElche,XavierBobés,Jo-
ana Gomila... La FiraMediterrània
deManresa, la que s’ocupa dels es-
pectacles d’arrel, dels que seguei-
xen i renoven el folklore tradicio-
nal, torna del 13 al 18 d’octubre.
Commoltes altres fires, ha perillat
per la pandèmia, però presentarà
46 espectacles en una edició que
durarà dos dies més per permetre
prouespaipera tot.

JordiFosas,directorartísticdela
fira, explica que tindrà tres claus:
ensvolinterpel·larsobreelquepas-
saavui, ienconcretabordaràlaidea
de sostenibilitat, sigui ambiental,
social, econòmica o cultural. En
aquest sentit, hi haurà un especta-
cle que durarà tota la fira, Brots
transhumants, amb elmúsicArnau
Obiols, elballaríMagíSerra ielcre-
ador audiovisual Pepe Camps, que
reflexionaràsobrecommireml’en-
torn, laterraielterritorimitjançant
una transhumànciaartística.
Lasegonaclauseranelsjovesque

prenen l’arrel com amaterial crea-
tiu: “Hem d’acompanyar-los en els

seus primers treballs, gent com les
Marala, el duo Alexandrae o An-
drea Jiménez en dansa”. I el tercer
eix seran les mirades a l’arrel, a la
cultura popular, per creadors que
no la solen treballar, com en l’es-
pectacle inaugural,Za!&LaTrans-
megacobla, que unirà lamúsica ex-
perimental de Za!, la MegaCobla
–unquartetdeventsdecobla tradi-
cional–ielduofemenídetrans-folk
Tarta Relena en “una travessia re-
trofuturista que arribarà a totes les
riberesde laMediterrània”.
Enl’àmbitescènic,elsbascosKu-

kaiDantza ballaranGauekoak iXa-
vier Bobés mostrarà el seu poètic
teatre d’objectes ambCorpus. Sun-
BengSitting, del performer i músic
austríac Simon Mayer, unirà cant
alpí idansaenunarecercalúdicade
laidentitat.Ial’àreamusical, l’astu-
rià Rodrigo Cuevas i Raül Refree
coincidiranperprimeravegada so-
breelsescenarisambLlabores,can-
çons de tradició oral del Nord pas-
sades pel seu sedàs. Alba Carmona

farà un homenatge als cants popu-
lars amb Canciones del folklore, i el
pianista Marco Mezquida presen-
taràTalismán, ambfortaempremta
de la música tradicional de la pe-
nínsula Ibèrica.
MariadelMarBonethomenatja-

rà el Pare Ginard, autor delCanço-

nerpopulardeMallorca, iJoanaGo-
milapresentaràParadís.Lacantant
grecosudanesa Marina Satti des-
plegaràYalla, un crit a la llibertat, i
Comunió, deMarc SempereMoya,
explorarà el límit entre l’individu i
elcomúenunritualambElNiñode
Elche iEricJiménez.c

LaFiraMediterrània
torna a omplirManresa
de cultura d’arrel

GERHARD F. LUDWIG

SimonMayer a SunBengSitting, que es veurà a la FiraMediterrània

ElMercat
posposa al
2022 el cicle
sobre Lia
Rodrigues
M. CHAVARRÍA Barcelona

El Cullberg Ballet brinda avui
desdelasevaseuaSuèciaiendi-
recte per al Mercat de les Flors
(que instal·larà una pantalla
gran a la salaMAC) la coreogra-
fia Figure a sea (2015), de la his-
tòrica creadora novaiorquesa
DeborahHay,unapeçaambquè
la sala tenia previst inaugurar
temporada abans que les autori-
tats sanitàries del país nòrdic
desaconsellessinauna troupede
25anaraEspanyaper la situació
delaCovid-19.Lacompanyiasu-
eca té previst, això sí, tornar-la a
fer a Barcelona al març, junta-
ment amb la resta de la cons-
tel·lació sobreHay.

No és l’únic que es posposa.
La direcció delMercat va anun-
ciar ahir que la pandèmia impe-
deixa lacoreògrafabrasileraLia
Rodriguesd’anaraquestoctubre
a Barcelona per celebrar el cicle
o “constel·lació” dedicat a ella.
“És una granpèrdua; aquests ci-
cles es preparen amb molta an-
telació, iaquest janoespodràre-
cuperar almenys fins a la tardor
del 2022. Sónprojectes queper-
meten veure diferents obres
d’una artista com Rodrigues i
aprofundir-hi”, va dir Àngels
Margarit, directoradelMercat.
Elquesíquesesalvad’aquesta

altra constel·lació és el solo
Singspiele de Maguy Marin, re-
ferent a la trajectòria de Rodri-
gues (és la primera coreògrafa
amb qui va treballar a Europa),
una peça que interpretarà el 16 i
17d’octubreDavidMambouche,
filldeMarin.Tambéesprojecta-
ràunfilmqueabordalavidadela
coreògrafa d’origen espanyol,
amb l’exili francès de la seva fa-
mília.
Malgratqueespermetun70%

de l’aforament, el Mercat no
“anirà al límit” i mantindrà el
50% d’entrades a la venda, tot i
que amb possibilitat d’ampliar-
loambgrupsdeconvivència.c
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